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  چىدىنۇييارلىغه تهشرىگهن

  

ـــۈ پســـاناۇمدهھجىمـــى  ـــهل ائلۈتك ـــان يۇ ياراتقڭمنى ـــسى بولغ ـــكهچى ـــانې ي- هك ـــهگ ـــا مهللار  بى ـــسهق  ســـاالم هۋت ۇرۇپ، دۇن
  ! نۇيھىسساالمغا بولسهلد ەئهممهھۇ ائخىرقىسى بولغان قوماندانىمىز مڭ ەئهۋ ىئمامى ڭرنىهرلهمبهيغهپ

اسـى ۋهپ ىئمـان دهلمان دۇسـۇزىنـى مرجىمىـسىنى بىـز ۆئه تڭ كىتابنىـۇنـاملىق بـ» رىئ ائسـاسه شـهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت«
  .اتىمىزۋنىۇ سهرگهمىنلۆزىز مرقايسى جايلىرىدىكى ەئه ھڭنيانىۇ پايدىلىنااليدىغان در تىلىدىنۇيغاتقان، ۇئۋقىلى

 ۇزلىرىنىمۆ سـڭف ائلىملىرىنىـهلهنلىغـان سـۇرغۇ نهنهنـدىن سـىرت يهرگۈلتهلىـل كهن دهدىـس بىـله ھهۋرائن ۇ كىتابىدا قۇائپتور ب
پ خىلدىكى تىرناقالرنى قوللىنىـشنى اليىـق ۆريانىدا كهالش جيياره تهشرىگهبتىن نهۋه سۇن، شهرگۈلتهقىل قىلىپ كه نهپىتىدۈلىل سهد
 ڭ باشــقا بىــر قىــسىم ىئزاھاتالرنىــهۋ تىرنــاقالر ۇ شــهنــدهۋۆن تۈچــن ۈئۇاليلىــق بولــسۇ قهشىنىــشىگۈ چڭ كىتابخانالرنىــڭهك. قۇردۆكــ
  :تىمىزرلىشىنى بايان قىلىپ ۆئۈندهشۈچ

 ك تىرناق ۈللۈنىق گېت قهائيك تىرناق ۈللۈس گۇرجىمىسى سهنا ته مڭتنىه قا، ائيلىندى قا ېئ. 
 ر، هملىلۈجــ-زۆن سـهنگهكىـدله، تر، كىتـاب ىئــسمىهزلۆكىــد سـه تهۋرم ۈچـۆن كهلـگه كهرجىمىـسى ىئچىــدهنـا ته مڭتنىـهائي

 .لىندىقا ېئ« » زلىرى قوش تىرناق ۆ سڭ نى ه اللۇلۇسهر
 لىندىقا ېئ{}  تىرناق ڭ ياالڭچو) زلىرىۆ سڭنى ساھابىالرنىهي(ر هسەئ. 
 لىندىقا ېئ[ ]  تىرناق ڭرا ياالۇزلىرى وئتتۆ سڭلىماالرنىۆئ. 
 لىندىقا ېئ‹ ›  تىرناق ڭر كىچىك ياالهزلۆ سهرمۈچۆزلىرى ىئچىدىكى كۆ سڭلىماالرنى ۆئهۋر هسدىس، ەئهھ. 
 رما ۇ قىــستڭرجىماننىــهىئزاھــاتالر، كىتــاب ىئچىــدىكى ت-فــسىرهلغان تۇرۇ قىــستهرجىمىــسىگهنــا ته مڭرنىهدىــسلهھ-تهائي

 .لىندىقا ېئ()  تىرناق ڭزلىرى ائددى ياالۆس
 رتىلىپ ىئزاھاتالندىهسكن ەئهبىل * هلگهزسىمان بۇلتۇرجىمان ىئزاھاتى كىچىك يهن، تهم بىلهقهائپتور ىئزاھاتى ر. 
امـى ىئنـشاائلالھ ۋق، داۇندۇچ بـابنى سـ ۈئۇال بـۋۋشـىغا ائۇرۇ پايـدىلىنىپ تڭرنىـهنلهرمۇپ، وئقۇش باب بولـهسلى ب كىتاب ەئۇب

  . ۇرىشىدۆزكۈن يهر بىلهتىزائرىدا سىل

تلىـك هنيا ىئززۇر ىئككىال دهممىمىزنى ھهھتاجمىز، ائلالھ تاائال ھۇاقىت مۋرهائلىرىغا ھۇھ د سالىڭرىنداشلىرىمىزنىېن قهىئخالسم
  !ن، ائمىنۇقىلس

  :نهت بىلهرمۆھ

  ركىزىهىقات مۋشهازى تۋركىستان ىئسالم پاتىيىسى ىئسالم ائۈت

  

  #رهپهس. 1432
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  رجىماندىنهت

  

ــى ھ ــاردســانا ۆئۇمدهجىم ــا ي ــلهرگهم بهز دىنىغ ــبله غهرگهن ــشنى هســرۇ ن– هى ــا قىلى ــان ۇئهدهۋت ائت ــ قىلغ ــارىمىز هۋرهغ پۇل ردىگ
يولىــدا هللاتنى ائدا قىلغــان، هن، ائمــانهتىلــگهۋپ ەئۇر بولــهمــبهيغهن پهق دىــن بىــلهببىمىــزدىن ھه رۇ شــهنەئ. رۇپتۇنــسهتاائالغــا مهللا
 ڭنىـ ۇئهۋابىائتلىرىغـا ۋ تا- ه ائىئـلڭنىـ، ۇئه گ هاللۇلۇسـهد رهممهھۇمبىرىمىـز مـهيغهك پۈملۈيۆ جىھاد قىلغـان سـهىشتۋهقىقىي رهھ

 هپىگې ســڭالرنىۇ شــۇرنىمــهنى بىزلۈت كــهيمىــز، قىيــامه تىلهۋرتىــهقىرى مۇ، يــهرىــجهت، ائلىــي دهمهرھه مــول مهپىــداكار ســاھابىلىرىگ
  !   شنى سورايمىزۇقوش

  ! تلىك كىتابخانهرمۆھ

 ىئسالم هھىرىده شهرهۋۋهنۇ مهدىنه مڭرىم ائرىلىنىېپ يهريھىسساالم ەئهلد ەئهممهھۇمبىرىمىز مهيغهن پۇرۇ يىل ب1430ندىن ۇب
رى ۇت نــه خىــالپهرىــدۋه دڭاننىــۋرهلىــك ىئبنــى مهل مۇ ائبــدهلىــپه، خهنــدهلگه يىلىغــا ك-96 ڭرغــان بولــسا، ھىجرىيىنىــۇلىتىنــى قۆد
  .لدىهپ كتىېر يهده قهربتىن ىئسپانىيىگهركىستانغا، غۈرقى تهرقتىن شهش

نلىرى هشــمۈ ىئــسالم دهنــدهلگه كهرىــگۋه دڭمىيــدخاننىهل ھۇلتان ائبــدۇلىپىلىــك ســهاملىــشىپ وئســمانى خۋر داهلىــپىلىكله خۇبــ
 هۋلمانالر باشـسىز ۇسـۇرقايـسى جايلىرىـدىكى مه ھڭنيانىـۇ، دهدىن تارتىپ تا ھـازىرغىچڭنىۇش.  يىلى يىقىتىلدى-1924رىپىدىن هت

 .ۇاتىدۋلىې كهۋلدى ه خارلىشى ائستىدا ياشاپ كهۋمى ۇلۇ زڭد كاپىرالرنىهرتۇرلىك مهكاپىرالر ياكى يزچى ۇۋلىپ، تاجاېھامىيسىز ق

ك هرىدىكىدۋه دڭلىپىسىنىهخت ۆ تڭ نىر همبهيغهت په الردىن ىئبارلى  ەئهۋر، وئسمان همكرى، ۆئه بۇبتنى ەئه خىالپۇ شهنەئ
 ڭرىنداشــلىرىمنىېجاھىــد قۇلمان مۇســۇل باغلىغــان مهلىــپ جىھــاد ىئبــادىتىنى ائدا قىلىــشقا بن، قولىغــا قــورال ېئۈچــش ۈئۇرۇقايتــا قــ

ل ۇل قـادىر ىئبنـى ائبـدۇر ائبـدۇمىـرى دوكتـ سابىق ەئڭتنىم بىر جاماەئۇلهن مىردهتلم جىھادى جاماەئهدهشقېن، پۈچپايدىلىنىشى ۈئ
ن هگېـد) رىئ ائسـاسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت(» اَلْعُمْدَةُ فِيْ إِعْدَادِ الْعُدَّةِ «ڭنى!)نۇزسۇتقۇسىرلىكتىن ق كىشىنى ەئۇئهللا(زىز ەئ

  . قىلىپ چىقتىمهرجىمه كىتابىنى تۇىزدىكى بڭقولى

ــهم ــابنى ائفغانىــستاندا ۇن ب ــرى ەئ-2000 هۋ -1999 كىت ــســكىرى الگ يىللى ــد ۇرالردا مې ــســۇئهرىنداشــالرغا مېقجاھى پ ۇل بول
  :  كىتابۇنكى بۈچ. پ قالغان ىئدىمۇرۇريانىدا ياقتهرىش جېرس قىلىپ بهنجى دۇاقتىمدا تۋاتقان ۋۇرۇت

 ڭن خـالىس قىلىـشىنىۈچ رازىلىقى ۈئڭنىهللاملىدىن جىھادنى، ۈرنى جهتله ىئباد-ت  بارلىق تاەئڭجاھىدنىۇرقانداق بىر مهھ 
  ھىملىقى ۇم

 ن هش بىـلۇرۇت قـ جامـاەئڭييارلىقنىـهين بولىدىغانلىقى، ترز ەئه پۇمڭشنىۈرۆييارلىق كهغا تڭنىلغاندا ۇئين بورز ەئهجىھاد پ
  باشلىنىدىغانلىقى 

 تلىرىهرىيۇجبهزاالر ائلدىدىكى م ەئهۋ ائلدىدىكى ڭنىهللا ڭمىرىنىت ەئجاماەئ  
 زاالر  ەئڭزاالرنىــتلىرى، ەئهرىيۇبـجه ائلدىــدىكى مڭمىرنىـ ەئهۋتلىرى هرىيۇجبــه ائلدىـدىكى مڭنىــهللا ڭزالىرىنىـت ەئجامـاەئ

  تلىرىهرىيۇجبهائلدىدىكى م
 ھمىيىتى ەئهۋ ىئسالمدىكى وئرنى ڭشنىهڭېك  
 ھمىيىتى ەئهۋ ىئسالمدىكى وئرنى ڭتنىيەئهب  
 ائساسلىرىڭ نىزامنامىسىنىلجاماەئهۋننى ۈھلى سەئ   
ن ۇرۇ، جىھـاد قىلىـشتىن بـۇد قىلغىلى بولمايدلىپىسىز جىھاه خهمدهكمى قاتارلىقالرنى ھۆ ھڭپ قىلىشىنىهله ىئلىم تڭجاھىدنىۇم

ال يـات ۋۋ، ائۇپ جىھـاد قىلىـشقا بولمايـدۇرۇپ قىلمـاي تـهلهك، ىئلىم تهرېزىمىزنى ائقارتىشىمىز كن ۆئهش ىئشلىرى بىلۇتۇ وئق- ۇوئق
ــاهمىلل ــان تاج ــتىن بولغ ــى ۇئۇۋت ــا قارش ــشىمىز كۇرزچى كاپىرغ ــش قىلى ــك، ۆئهرې ــان م ــزدىن بولغ ــا هدلهرتۇز مىللىتىمى ــات كاپىرغ ر ي

 خـارلىق ۇندىكى بۈنكى كۈگۈ بڭلمانالرنىۇسۇنداقال مۇددىيىنى، شهرلىك رهتېن يهرىلگېمانالرغا بۇ گهۋ هبھۈك شهندهگې دۇوئخشىمايد
  . ائلغانهز ىئچىگنالرنى ۆئۇزمهھىم مۇنلىكى قاتارلىق مه بىردىنبىر يولى جىھاد ىئكڭشىنىۇلۇتۇھاياتتىن ق

ــهم ــابنى ەئۇن ب ــگســكىرى ال كىت ــرنې ــ قهچچهرالردا بى ــرس قىلىــپ ۆئهتىم دې ــپ، ۇئۈت ــدىن تۈلمانالرغا جۇســۇ مڭنى ــستان ۈملى ركى
ربىـر هنلىكىنـى، ھهھىم ىئكۇ ىئنتـايىن مـهگىتىـشتپلىرىنـى ۆئهرهخالقـى ت، ەئهائمىلۇت، مـهرىئ سىياسـه شـڭجاھىدلىرىغا ـــ جىھادنىۇم
  بىـراق ۇئۇن بولـساممهتـكهشـىنىپ يۈنلىكىنـى چهقولالنما كىتاب ىئك بولمايدىغان بىر هجاھىد بىلمىسۇربىر مهملىدىن ھۈلمان جۇسۇم
  .ن ىئدىمهنگهپايىلۇنال كهش بىلهزلۆرس سهاقىتتا ائغزاكى دۋ
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 هتىجىـسىده قـاتتىق ىئلتىمـاس قىلىـش نڭرىنداشـالرنىېزالىـرى قش ەئهڭېىئتىمىزدىكى كـامـ قىلىش ىئـشىغا جاهرجىمه كىتابنى تۇب
 ڭملىرى، شـاراىئتنىۇجـۇلىـپ بارغـان ھجاھىـدالرغا ېئۇدىـسىال مه ھڭنلىرىنىهشمۈدىن د. م ائلدىمهلهمغا قۇ يىلى باھاردا قول-2005

 ڭ يىلنىـ-2010 ه يىـل، مىالدىـي-1431 هرجىمىـسى ھىجـرىيه تڭ كىتابنىـۇيلى بـهپۈر تهبلهۋهنلىغان سۇرغۇشى قاتارلىق نۇناچار بول
  . تامامالندىهنلىرىدۈالقى كۋۋائ

نـا ه مهرچۇيغـن ۇئهرجىمىسى ائساسه تڭرنىهتلهائي. ن بىرىلدىهينكىستلىرى ەئې تڭرنىهدىسله ھهۋرى تلىهرائن ائيۇ قهرجىمىدهت
  .رھىلىرىدىن پايدىلىنلدىهدىس شه قىلىشتا ھهرجىمهرنى تهدىسلهھ. لىندىرائندىن ېئۇ قهرجىمهت

نجى كىتــاب ۇجىمــدىكى تــهھ ڭ قىلغــان چــوهرجىــمهن ته كىتــاب مۇلىــپ بــې كهنهســپىم بولمىغــانلىقى يهســلى كرجىمــانلىق ەئهت
پـسىمدىن، توغرىـسىنى تاپقـان هز نن بولـسام ۆئهتـكهخاتـا ك. ۇگىلـى بولمايـدېمچىللىكـتىن خـالى دهرجىمىنـى كهن، تۈچبولغانلىقى ۈئ

  .رۇزلىدىنده پڭنىهللا ۇبولسام ب

  .نهمىد قىلىمشىنى ۈئۇزىتىپ وئقۈرنى تهرلهن يهتكه خاتا كڭرىنداشالرنىې كىتابخان قڭهن كۈچ ۈئڭنىۇش

لبىمــدىن هرىنداشـالرغا چىــن قېمكارالشــقان بــارلىق قهسىپ تــارقىتىش ىئـشلىرىدا ھېـ بهۋ قىلىــش هرجىــمه كىتـابنى تۇائخىرىـدا بــ
  .نهيتىمت ېئهھمهر

 رىيـادىن خـالى هۋرىك ېمىلىمنـى شـ ەئۇ بـڭنىـې مهن بىـرگهش بىـلهشنى تىـلۈزۈتكهلمانالرغا پايدا يۇسۇن مه كىتاب بىلۇدىن بهللا
  .نهيمهشىنى تىلۇپ قويۈتۈ پهپتىرىمگهنات دهسهل قىلىپ ھۇپ قوبهن دۈچ ۈئز رازىلىقىھالدا ۆئ

  

 قهلھۇ ائبد-مىرىركىستان ىئسالم پارتىيىسى باش ەئۈت

  

 نلىرىۈالقى كۋۋ ائڭ يىلنى-2010 ه، مىالدىي-1431 هھىجرىي
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  هددىمهقۇم

 

 ڭپسىمىزنىهن. يمىزهت تىلهغپىره مهۋم هن يارد زاتتىيمىز، ۇئهدھىيىله زاتنى مۇئ. رۇقا خاستهللاسانا ۇمدهبھىسىزكى، جىمى ھۈش
. ۇرالمايـدۇچكىم ائزدېت قىلغـان كىـشىنى ھـهھىـدايهللا. غىنىمىزېقا سـهللا يامانلىقىدىن ڭيامان خاھىشلىرىدىن، خاتا قىلمىشلىرىمىزنى

قىقىـي ىئـالھ هچبىـر ھېدىـن باشـقا ھهللاداشـسىز بىـر ڭهنكـى، تهرىمېاھلىـق بۋۇگ. ۇت قىاللمايـدهچكىم ھىدايېرغان كىشىنى ھۇائزدهللا
  . رۇلچىسىد ەئهۋندىسى ه بڭنىهللا د هممهھۇنكى، مهرىمېاھلىق بۋۇ گهنهي. رۇرىكى يوقتېچقانداق شې ھهگانې ي- هككهيهللا. رۇيوقت

 َّتُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَق  الر، ڭادارلىق قىلىۋقه تهىشتۋهقا اليىق رهللا !  رهمىنلۆىئ م
  .الرڭۇاپات بولۋنال هالر بىلڭلمانلىق ھالىتىۇسۇت مهقهپ

نَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُو
 ۇياراتقـان، شـ) يھىسـساالمدىنهلم ەئهنـى ائدهي(رنى بىـر ىئنـساندىن هسـىل! ىئ ىئنـسانالر بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَـانَ عَلَـيْكُمْ رَقِيبًـا

ر ـ ن ەئۇرغـۇن) ادىنۋۋهن ھهم بىلهنى ائدهي(الردىن  ۇئهۋياراتقان ) انىۋۋهنى ھهي(ىنى پتۈ جڭنىۇئ) ز جىنسىدىننى ۆئهي(ىئنساندىن 
الر، ڭۇتىـن قورقـهللان سـورايدىغان ه سورىغاندا نامى بىـلهرسهالردىن نڭالر، بىر ـ بىرىڭۇالردىن قورقڭردىگارىهۋرهائيالالرنى ياراتقان پ

  .رۇچىدۇرغۇزىتىپ تۆك) الرنىڭالىۋھن ەئۈتۈنى پهي(رنى هن سىلهتهقىقهھهللا. الرڭشتىن ساقلىنىۇپ قويۈزھىمنى ۈئه ـ رهسىل

 ُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذ
رنى ياخـشى هنـى سـىلهي (ۇيـدهزۈالرنـى تڭللىرىهم ەئڭرنىهسـىلهللا. الرڭـزنى قىلىۆالر، تـوغرا سـڭۇدىن قورقـهللا! رهمىنلۆىئ م عَظِيمًا

ــلهمەئ ــدهپپهۋۇ مــهرگهل ــاھلىرىۇگ) ،ۇق قىلى ــرهالرنى مڭن ــدهغپى ــا هللا، كىمكــى ۇت قىلى ــ ۇئهۋق ــرىگهيغه پڭنى ــسا زور  ىئتــاەئهمبى ت قىل
  .ۇت قازانغان بولىدهقىيهپپهۋۇم

مَالُ بِالنِّيّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّـهِ إِنَّمَا األَعْ« :نهگېنداق دۇ مر همبهيغهپ
 هۋ ىشـۇلوب سۇرۇد ڭىـن(ر هلـلهمبـارلىق ەئ «»هِوَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ ينْكِحُهَا فَهِجْرَتُـهُ إِلَـى مَـا هَـاجَرَ إِلَيْـ

 هۋهللاكىمكـى . ۇرىـشىدرسـىگىال ېئهت قىلغـان نهزى نىـيت ۆئهقهربىـر ىئنـسان پهر، ھۇ بـاغلىقتهتكهت نىـيهقه پ)ىشىلىرېب رىجەئ قۇلوت
 مالغـا -ل ۇا پـنيـادۇ دۇكىمكـى بـ. ۇرىـشىدغا ېئڭنىۇ ھىجرىتىـدىن شـت قىلغـان بولـسا، ۇئهن ھىجـرۈچ رازىلىقى ۈئڭلىنىۇسه رڭنىهللا
  1».ۇن بولىدۈچرسىسى ۈئهت قىلغان نه ھىجرىتى نىيڭنىت قىلغان بولسا، ۇئهن ھىجرۈچلىش ۈئن ېئۇر خوتهرىشىش ياكى بىرېئ

  

قتـا ردىگارلىهۋرهتـاائالنى پهللانـى هي(» تهبىييۇبـۇھىـدى رۋهت«ككـى، هرېىز كڭنى بىلىـشىۇ شـ،رىنـداشېلمان قۇسـۇت ـــ مهقسهم
پ هلهتىقـاد قىلىـشنى تپ ېئهداشـسىز دڭه، تهگـانې ي- هككهتاائالنى يارىتىشتا يهللا) تىقاد قىلىشپ ېئهداشسىز دڭه، تهگانې ي- هككهي

رمــان ه پ-مــر تتىكى ەئه ائلغــان ھــالهز ىئچىــگرىــشنى ۆئېپ بهلگىــلهت برىەئه شــهۋم ۈزۈ تــ-ن ۇقلىرىغــا قــانۇخلهك؛ مهقىلغانــد
  . ۇززا قىلىدهقهتىقاد قىلىشنى تپ ېئهداشسىز دڭه ت،هگانې ي- هككه يۇچىقىرىشتىم

نـى كاىئنـاتنى هي(مـر قىلىـش  ەئهۋيـارىتىش  أَالَ لَـهُ الْخَلْـقُ وَاألَمْـرُ: ۇت ىئـسپاتاليده ائيۇنـۇرىمـدىكى مهرائن كۇقتىنى قـۇ نۇب
  2.رۇ ىئلكىدىدڭنىهللاراستتىنال ) پ قىلىشۇررهسهت

) تىقــاد قىلىــشپ ېئهداشــسىز دڭه، تهگــانې ي– هكــكهتــاائالنى ىئالھلىقتــا يهللانــى هي(» تهھىيۇلــھىــدى ۇئۋهت«ك، هدڭنىۇشــ
پ هلهشنى تۇنۇ بويـسهرىئىتىگهن شـهرگهپ بۈرۈشـۈرلىـرى ائرقىلىـق چهمبهيغهت قىلىـشنى، پرمانلىرىغـا ىئتـاەئه پ-مـر ەئ ڭتاائالنىهللا

 رهده قهتكهپـتىن قىيـامهرهتهللاپ، ۇ بولـ هاللۇلۇسـهد رهممهھۇمبىرىمىز مـهيغه پڭ ائخىرقىسى بىزنىڭ ەئڭرنىهرلهمبهيغه پۇب. ۇقىلىد
ت رىەئهل بىـر شـهممهكۇرلىك مـهتېن يهتلىك ىئشلىرىنى ىئسالھ قىلىشقا تامامه ائخىرهۋنيا ۇ دڭلىدىغان بارلىق ىئنسانالرنىېنياغا كۇد

  . نهتىلگهۋپ ەئۇر بولهمبهيغهن پهبىل

  

                                                             
 ايىتىۋسلىم رىۇ مهۋخارى ۇب 1
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-54ئراف ه ئهرۈس 2
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   1.ن قىلدىمۈتۈالرنى پڭ دىنىڭرنىهن سىلۈگۈب ينَكُمْالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِ: ۇيدهنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇب

 َالْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍوَنَزَّلْنَا عَلَيْك ر موھتاج بولىـدىغان هنى كىشىلهي(رسىنى ه نهممهھ) رائننىۇنى قهي(ا بىز كىتابنى ڭسا
  2.قۇرىدىغان، قىلىپ نازىل قىلدېپ بۈرۈندهشۈچ) ممىسىنىه ھڭدىنىي ىئشالرنى

ِوَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّه ىئخـتىالپ هستىد ۈئهرسهرقانداق نهھ) دىن باشقاڭنى ۇئهۋ هستىددىن ۈئ(ر هسىل 
   3.ۇم چىقىرىدۈكۆھهللاغا ڭنىالر، ۇئڭقىلىشما

ــد ــداقال نهمې ــدىكهرســهك، قان ــن، ۇئه بولى ــاھه ھڭنى ــاكى ن ــالىقىنى بىلهق ي ــاكى خات ــدىله، بهىــشتق، تــوغرا ي ــن باشــقا هللار هن دى
 ڭنىـهللاكىمكـى . ۇپىلىـدېم تۈكـۆم ھۇ دىنىـدا چوقـڭنىـهللا هققىـده ھهرسـه ننكى ۇئۈ چۇپ قالمايدۇ موھتاج بولهكمىگۆ ھڭچكىمنىېھ
 ۇ بـڭنىـنكى ۇئۈ چـۇپ قارىغـان بولىـدهدىـن باشـقا بىـر ىئـالھ دهللانـى ن، ۇئه ىئنتىلىـدىكهكمىگۆ ھـڭپ باشقىالرنىۈرز ۆئۈكمىدىن يۆھ

ت هقهرنى په سىلپ، ۇئۇنسهقىال مهللات هقهر پهملۈكۆ ھهبارچ إِنِ الْحُكْمُ إِالَّ لِلّهِ أَمَرَ أَالَّ تَعْبُدُواْ إِالَّ إِيَّاهُ: رىمدىكىهرائن كۇقىلمىشى ق
م ۈكـۆش، ھۈرۈشـۈرمـان چه پ-مـر تـاائالنى ەئهللا، هپ قىلىنغىنـى بـويىچهله تهتـتهن ائيهگېـ د4.غـانۇيرۇت قىلىـشقا بهىال ىئبـادزىگۆئ

  .ۇرىدېبك هرېتىقاد قىلمىغانلىقىدىن دپ ېئهداشسىز دڭه، تهگانې ي- هككهچىقىرىش ىئشىدا ي

ــهۋقنى كىــم ۇ ســاپ ىئالھىــي ھوقــۇت بــهشــتىن ىئبــارهلگىلهم بۈزۈ تــ-ن ۇكىمكــى قــان ــا ۇخلهر مهزهتئىيــنهشــىدىن قۇ بولهمې ن قق
 -ن ۇ، قـاننكى ۇئۈك يوق چـه شه قىلچهنلىكىدهفرى ىئكۇ كڭر قىلمىشىنىۇزكه مڭنى، ۇئۇرىك قىلغان بولىدېقا شهللا ن، ۇئهرىدىكۇتاپش

  . ردىۈلتهرىك كېقا شهللاقتا ۇ ىئالھىي ھوقۇبت هشتىن ىئبارهلگىلهم بۈزۈت

) پۇرۇپ تـۈرۆرنـى كـهىلللهنداق دۇشـۇنـى مهي(ائنـدىن  ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِـرَبِّهِم يَعْـدِلُونَ: نهگېنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇب
  5.ۇرىدۈلتهرىك كېردىگارىغا باشقىالرنى شهۋرهكاپىرالر پ

م دىن باشـقا ىئـسالڭـنىۇ بهۋنىزم ۇ، سوتـسىيالىزم، كوممـهمـوكراتىيېيـسىزكى، دهلهتېپ يۇدىن تونـڭنىۇب! رىندىشىمېلمان قۇسۇم
  . رۇق كاپىرلىقتۇقتىن ـ وئچۇر ـــ وئچهملۈزۈ ت–ن ۇرما قانۇ ائساسى بولمىغان بارلىق ىئنسانى وئيدهرىئىتىدىن قىلچهش

 هم بــويىچۈزۈ تــ-ن ۇر قــانۇزكــه مڭتالرنىــۇاتقــان تاغۋمرانلىــق قىلىۈكۆمىنلىرىــدا ھېلمان زۇســۇن مهپلىگۆك، ھــازىر كــهدڭنىۇشــ
 6. رۇ ىئالھتۇمىندىمېر، زۇ ىئالھتۇائسماندىمهللا   وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ : ڭىتاائالنهللامرانلىقى ۈكۆاتقان ھۋۈزۈرگۈي
. ز قىلغـانلىقۇۋ تاجـاهزالرچۇۋقىغـا يـاۇاتقـان ىئالھىـي ھوقۋۈزۈرگۈسـتىدىن يقلىرى ۈئۇخلـهمىنـدىكى مېالن قىلغان ز ېئهزىدۆن سهگېد
قىنى ۇھىـي ھوقـ ىئالڭردىگارىنىـهۋرهز پ ۆئهسـتىگ ۈئڭلمانالرنىۇسـۇيـدانى، مهتچىل مهكسىيفرى قىلمىشى، ەئۇنداق كۇ مانا بڭالرنىۇئ

  .رۇ جانلىق ائمىلدڭيدىغان ەئهكلۈرز قىلىپ يهرىيىتىنى پۇجبهت قىلىش مهرىكهن ھۈچقوغداش ۈئ

الر، ڭهرسـهم بهيـارد)  دىنىغـاڭنىـهللانـى هي(قـا هللار هسـىل إِن تَنصُرُوا اللَّـهَ يَنـصُرْكُمْ وَيُثَبِّـتْ أَقْـدَامَكُم: ڭتاائالنىهللا، ۇ مانا ب
 زىكـرى هزىدۆن سـهگېـ د7.ۇرقارار قىلىـدهب) يدانلىرىداهش مۇرۇئ(الرنى ڭدىمىه، قۇرىدېم بهيارد) الرغا قارشىڭشمىنىۈد (هرگهسىلهللا

يولىـدا جىھـاد قىلىـش هللا هتترىەئهت، شـهرىـكهرىلىـدىغان ھېلىـپ ب ېئهتتهقـسهر مۇزكـهنىسى، مه مڭنى)رىشېم بهقا ياردهللا(قىلىنغان 
  .ۇيىلىدېد

تَبْلُغُـوا يَـا عِبَـادِي إِنَّكُـمْ لَـنْ «: نهگېنداق دۇسىيدا مۇددۇدىس قهتاائال ھهللا هقته ھۇب. رۇتتهقلىرىدىن بىھاجۇخلهن مهتهقىقهھهللا
 )نهلىـب شىـلىق كىلشـهكرهس هۋ شۇلـوب يىسـائ(ا ڭر ماهنكى سىلهزمهج! ندىلىرىمهىئ ب» «ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي

 ناغـلىق ىنـهي(ر، هيـسىلهلمهزۈتكه پايـدا يۇرگىزمـه ھ)نهلىب شۇنۇسيوب هۋ شىلىق تەئاتىئ(ا ڭر، ماهيسىلهلمهزۈتكه زىيان يۇرگىزمهھ
   8»).رۇدنۈچۈئ رالڭۈزۆئ تهقهپ ىنىيىز - ادياپ ڭىنرالڭىرىلشىئ ناماي - ىشخاي

                                                             
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-3 ه مائىدهرۈس 1
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-89ھل ه نهرۈس 2
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي- 10را ۇ شهرۈس 3
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي- 40ف ۇسۇ يهرۈس 4
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-1نئام ه ئهرۈس 5
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-84ف ۇخرۇ زهرۈس 6
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-7د هممهھۇ مهرۈس 7
 ايىتىۋسلىم رىۇم 8
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

ن هرگۈشـۈق چۇلـۇ جىھاد قىلىش توغرڭزىنىۆئ. پتىال قىلدىۇنيادا كاپىرالرغا مۇ دۇ بهقسىتىدهالش مۋ تاهۋتاائال بىزنى سىناش هللا
رىـدىغان ىئمانىـدا يالغـانچىالردىن ائيرىـشنى ۇزىنـى قاچمىننى، جىھـادتىن ۆئۆ راسـتچىل مـنىدىغان، ىئمانىـداۇرمانىغا بويسه پ-مر ەئ

  .  قىلدىهىئراد

ق، ۇن سىنىدهالر بىلڭزىهالرنى بڭزىهب  وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا: نهگېنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇب
   1.رۇچىدۇرغۇپ تۈرۆك) چىالرنىۇر قىلمىغۋهن سهچىالر بىلۇر قىلغۋهس (ڭردىگارىهۋرهپ) الرڭر قىلىۋهنى سهي(ر؟ هر قىالمسىلۋهس

َوَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِين تلىك ىئـشالرغا هققهشـۇ مهۋىلىش مر قجىھادقا ەئ (هتتهۋلرنى ەئهبىز سىل
) هتلىرىگهققهشـۇ مڭجىھادنىـ (هۋچىالرنى ۇجىھاد قىلغ)  يولىداڭنىهللا(الردىن ڭ ىئچىڭرنىهسىنايمىز، تاكى سىل) نهكلىپ قىلىش بىلهت

  2.رهدهق ... هنگهرنى بىلگهچىلۈرگهچىداشلىق ب

ملىـدىن كـاپىرالرنى بىـر يـولال ۈق، جۇقلـۇرۇ تلىـدىغانېدقـا كۇجۇۋرھال هد) نالهقى بىلۇيرۇن بهگېد(ل هدقا كۇجۇۋ ڭائالنىتاهللا
ــادىر تــهتىــشقا تامــامېۋھــاالك قىلى ــا بۇرۇن ق ــى كاپىرالرغــا قارشــى جىھادق ــهقهشــى، پۇريۇپ، بىزن ــمىن دۆن مــهم (ڭتــال بىزنى ) نهگې

  . ت، خاالسهيداندا ىئسپاتالپ چىقىشتىن ىئبارهلىي مهم راست ياكى يالغانلىقىنى ەئڭايىمىزنىۋهد

ر هگەئ. رۇنداقتۇىئش مانا شـ يَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ: نهگېنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇب
ن سـىناش هالر بىـلڭـزىهالرنـى بڭزىهبهللاكىن ېالرنى جازالىغان بوالتتى، لۇئ) كلىپ قىلماستىنالهشقا تۇررنى ۇئهسىل (هتتهۋلخالىسا ەئهللا
  3.)مر قىلدىن جىھادقا ەئۈچالرنى سىناش ۈئڭنى ىئمانىهي(ن ۈچۈئ

 قىلغان ڭنىن، ۇئهكىمكى جىھاد قىلىدىك  عَنِ الْعَالَمِينوَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ: هرىمدهرائن كۇك، قهمېد
چبىــر ېتــاائال ھهللاك، هنــدهيىلگې د4.رۇتتهھلــى جاھانــدىن بىھــاجن تامــامىي ەئهتهقىــقهھهللار، ۇنــدۈچ پايدىــسى ۈئڭزىنىــجىھــادى ۆئ

  .سهمققا موھتاج ەئۇخلهم

رسـاق، ۇ تهتته ھـالۇغـڭچىالېنداق ائجىـز، چۇشـۇلمانالر ھـازىر مۇسـۇ ــــ بىـز مۇلىـدۇغۇنـداق بىـر سـوائل تۇبىئىـيال مه تهرده يۇب
  ن؟ۇ جىھاد ىئبادىتىنى ائدا قىلىش ىئمكانىيىتى بولسۇ بۇقانداقم

وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَ تَنَـازَعُواْ فَتَفْـشَلُواْ وَتَـذْهَبَ : ۇيـدهنداق دۇرىپ مېاب بۋزى جاتاائال ۆئهللا هرىمده كرائنۇ سوائلغا قۇب
الر، ىئخـتىالپ ڭـت قىلى ىئتـاەئهمبىرىگهيغه پڭنى ۇئهۋقا هللا) الرداڭتلىرىهرىكهز ھۆن سۈتۈپ( رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

الر، ڭــر قىلىۋه؛ ســۇتىــپ قالىــدېالر كڭىتىۋۋۇچ ـ قــۈر، كــهپ قالىــسىلۇقورقــ) چرىشىــشتىنن ۇئهن بىــلهشــمۈد(الر، بولمىــسا، ڭقىلىــشما
  5.رۇن بىللىدهىالر بىلچۇر قىلغۋهن سهتهقىقهھهللا

ٍوَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة ڭهچى، جۈ قورال كـهلىشىچېالردىن كڭۇن، قولۈچۈئ) ش قىلىشۇرن ۇئهبىل(ر الڭنلىرىهشمۈد 
  6.الرڭييارالهتى تېئ

چ ۈن قالغان چاغدا، كـلدىهمرزلىكى ەئه پڭنلىكتىن جىھادنىهلگهائجىز ك: [نهگېنداق دۇ مهاللۇھهھىمه رهيمىيه ىئبنى تهقته ھۇب
ــا ت ېئڭه جهۋ ــق جىھادق ــارلىق قىلىــش پهتــى ھــازىرالش ائرقىلى ــك وئرهيي ــدنغــا ۆئۇرزلى ــى ۇئهنكى پۈ چــۇتى ــدىغىلى ۇسىز وئرڭــنىرزن ن

  7.]ۇسابلىنىدېرز ھه پۇكمىمۆ ھڭنى)هاسىتۋنى هي (هرسهبولمايدىغان ن

 ۇمانـا بـ. ۇ ائشـىدهلـگهمن ەئهييـارلىق قىلىـش بىـلهرزىنـى ائدا قىلىـش، تهكى ــــ جىھـاد پۇابى شـۋا جـڭر سـوائلنىۇزكهك، مهمېد
  . نهكىتكېرق قىلىپ بهناپىقنى ائيرىپ چىقىدىغان بىر پۇن مهمىن بىلۆتاائال مهللاييارلىقنى، هت

 اْ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ وَلَوْ أَرَادُو:  ۇيدهنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇب
رمىـدى، ۇ چىقىـشىنى ياقتڭالرنىـۇئهللاكىن ېييـارلىق قىالتتـى، لـهغـا تڭنى ۇئهتتهۋلـ جىھادقا چىقىـش نىيىتـى بولـسا، ەئڭالرنىر ۇئهگەئ
نـى ائيـالالر، هي(چىالر ۇلىـپ قـالغې قهيلىرىـدۆئ«) الرغـاۇئ. (ردىۇندۇ ىئرادىـسىنى سـڭالرنىۇئ) لىپېقنى سۇنلۇرۇ دىللىرىغا ھڭالرنىۇئ(

                                                             
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-20رقان ۇ فهرۈس 1
 ته ئاي-31د هممهھۇ مهرۈس 2
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-4د هممهھۇ مهرۈس 3
 ته ئاي-6ت ۇبهنكه ئهرۈس 4
 ته ئاي-46نفال ه ئهرۈس 5
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-60نفال ه ئهرۈس 6
 ته ب- 259 جىلد -28» اۋتاهل فۇئۇجمهم« 7
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

  1.يىلدىېد» الرڭلىېن قهبىل) كىچىك بالىالر، ائجىزالر

نـاملىق ) رىئ ائسـاسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت(» اَلْعُمْدَةُ فِيْ إِعْدَادِ الْعُدَّةِ«ييارلىق، هاتقان تۋۇرۇرزلىك وئرنىدا ته پۇمانا ب
  . ۇباشلىنىدن هش بىلۇرۇلمان جاماىئتىنى قۇسۇييارلىقى مهجىھاد ت. ۇمىسى بولىدېركىزى ته مڭ كىتابنىۇب

الْجَمَاعَــةِ، وَالــسَّمْعِ، وَالطَّاعَــةِ، وَالْهِجْــرَةِ، : وَأَنَـا آمُــرُكُمْ بِخَمْــسٍ اللَّــهُ أَمَرَنِــي بِهِـنَّ «: نهگېــنــداق دۇ مد هممهھۇمبىرىمىـز مــهيغهپ
 ڭمىرنىـەئ (، اقشـۇتۇت مىـزال ىنت جامـاەئغـان ــــ ۇيرۇغا بڭنىۇشـنـى ېمهللان، هيمۇيرۇ بـهرسىگهش نهرنى بهن سىلهم» «وَالْجِهَادِ

  2».)نهيمۇيرۇب( جىھاد قىلىشقا قىلىشقا، ت ه ھىجرت قىلىشقا، ىئتاەئ) همىرگەئ (الشقا، ڭائ) زىنىۆس

) نهشـرىكالر بىـلۇم(رنى همىنلۆمـ  حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَـالِن، هرگۈلته ىئمان كهرزلىكىگه پڭك جىھاد يولى، جىھادنىهمېد
ت قىلىـدىغان، هۋهدا قىلىـشقا دتنى ائهرز ىئبـاده پۇ باشـقىالرنى بـه روھـى بـويىچڭتنىـهن ائيهگې د3.رگىنۈندهتلهش قىلىشقا رىغبۇرۇئ
  . ۇپ چىقىشتىن باشلىنىدۇرۇر جاماىئتىنى قهمىنلۆييارلىق قىلىدىغان مه تهتىشىچې يڭچىنىۈك

  .ۇلىنىدۆ بهرگۈپ ىئككى تهييارلىق ده ماددىي تهۋييارلىق هييارلىقى ىئمانى تهجىھاد ت

قتىنى ۇ ىئككـى نـپ، ۇئۇييـارلىق بولـهرىلىـدىغان تېلىـپ بېئ هبويىچ) نى مىقدار سىزىقىهي(ز سىزىق ۈييارلىق بولسا، ته ماددىي ت
  :ۇ ائلىدهز ىئچىگۆئ

هرگهتلهرىئ سىياسـهكلىـك شـهرې قىلىـشقا كهتلىرىنى ىئـدارهۋناسـىۇ مه ائالقڭزالىرىنىـ ەئهمـمه ھڭنىـ ۇئهۋشقا ۇرۇت ق جاماەئ 
  .قتاۇائالقىدار دىنىي ن

قتاۇننى نهربىي ىئشالرغا ائىئت په ھ.  

تنى ر جامـاەئۇزكـهپ، مۇييـارلىق بولـهرىلىـدىغان تېلىپ ب ېئهبويىچ) ت سىزىقىهپۈنى سهي(ييارلىق بولسا، تىك سىزىق هىئمانى ت
ــوغرا شــ ــلهت ــهرىئ ائســاس بى ــشقا ۇرۇن ق ــا قوشــڭنى ۇئهۋپ چىقى ــر ەئهلغان ھۇغ ــانى جربى ــى ىئم ــداق تهھهزان ــتىن قان  هشــكهربىيىلهت

  .تلىكهۋناسىۇم

  .ۇ ائلىدهز ىئچىگپ قىسمىنى ۆئۆلى كې خڭييارلىقنىهقتىسىنى، ىئمانى تۇرىئ نه شڭييارلىقنىه كىتاب، ماددىي تۇب

دىــردان هلىــي قاتناشــقان بىــر قىــسىم قهم ەئهتلىــرىگهرىكه جىھــاد ھهۋشــىق هربىــي مهكى، ھۇبى شــهۋهزىلىش ســېــ يڭ كىتابنىــۇبــ
ــ ــكىرى الگ ەئڭرىنداشــالرنىېنــدىن قهر، مهرلهرادۇب ــدىكى ۆئه جىھــاد مهۋر ېــس رىئ ه داىئــر شــهتلىرىگهۋناســىۇ مهزائرا ائالقيدانلىرى

تاائالغـا هللان ه بىـلڭنىۇشـ. پ قىلىـشتىهلهزىـپ چىقىـشىمنى قـاتتىق تېقتىلىرى توغرىـسىدا بىـر كىتـاب يۇناسىپ نـۇ مڭرنىهتلهسىياس
ىئككىنچىـدىن، . تقىـق قىلىـشه تهسىلىـسىنى ىئـنچىكهييارلىقى مهىتابنى بىرىنچىدىن، جىھاد ت كۇيىن، بې قىلىپ بولغاندىن كهىئستىخار

غىـشالشتىن ېرالرغـا بېسـكىرى الگس ىئـسالمى ەئۇخـسهن، مۈچـ ائساسـلىق قىـسمى بولغـانلىقى ۈئڭييارلىقىنىهشىق جىھاد تهربىي مهھ
رىغـا ۇدا بىرىنچـى نىـشاننى، ىئككىنچـى نىـشان ائرقىلىـق وئتتڭـنىۇب. زىـپ چىقىـشنى قـارار قىلـدىمېت ىئككى ىئشنى نىـشانالپ يهىئبار
  . مۇقويد

 ۇبـ. پ چىقتـىۈتـۈ پهكىلدهرالرغـا قارىتىلغـان شـېسـكىرى الگ وئرنـى بولغـان ەئهربىـيه ت–لىـم هس تۇخـسه كىتـاب، مۇ بهتىجىدهن
 كىچىـك ڭرىكىتىنىـهىغان ىئـسالم ھرىلىـدېلىـپ ب ېئهكلىدهت شـرالرنـى جامـاەئېسـكىرى الگسىلىسى، ەئهييارلىقى مهرياندا جىھاد تهج

رىئ پرىنــسىپالر هتبىقلىنىــدىغان بــارلىق شــهرالرغــا تېســكىرى الگ ەئۇبــ. پ قارىغــان ھالــدا بايــان قىلىنــدىهلگىــسى دتىپتىكــى بىــر ۈئ
  :تىرىشتىمش بابقا ائيرىپ چىقىشقا هندىكى بهۋۆددىمىدىن باشقا تهقۇ كىتابنى مۇب. ۇلىدېن كۇيغرقانداق ىئسالمى يىغىلىشالرغا ۇئهھ

  هتمهسلمىد قىلىش توغرىسىدىكى ەئجىر ۈئ ەئهۋىئخالس . بىرىنچى باب

  كمى ۆ ھڭلىشنىلىم ېئهربىي تهن ھۈچلمانالر ۈئۇسۇم. ىئككىنچى باب

  شكىالتچىلىق توغرىسىداه تهۋش ۇزۇرغۇمىر تەئ. چىنچى بابۈئ

  تلىرىهرىيۇجبه مڭمىرنىر ەئېسكىرى الگەئ. تىنچى بابۆت

                                                             
 ته ئاي-46 هبۋه تهرۈس 1
 ايىتىۋ تىرمىزى رىهۋد هھمهئ 2
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

  تلىرىهرىيۇجبه مڭزالىرىنىر ەئېىرى الگسكەئ. شىنچى بابهب

  :لدىه ائلغان ھالدا بارلىققا كهز ىئچىگرنى ۆئهسىلىلهندىكى مهۋۆ كىتاب تۇن، بهنىغا ائساسۇزمه مڭمىالرنىېن توختالغان تهم

  ر هسىلىله داىئر مهرگهتلهرىئ سىياسه ش-1

رىكىتـى ه ىئـسالم ھڭلماننىۇسـۇربىـر مهر، ھهزهتئىيـنهشـىدىن قۇزا بولمىـر يـاكى ەئپ، ەئۇركىزىي ىئدىيىـسى بولـه مڭ، كىتابنىۇب
  .ۇتىلىد توختىلىپ ۆئهستىدتلىرى ۈئهۋناسىۇ مهن بولغان ائالقهرىنداشالر بىلېسىدىكى باشقا قهساھ

  ر هسىلىلهس جىھادقا داىئر مۇخسه م-2

رخىـل فىقھـى هك ھۈلۆ داىئر بىر بلكى، جىھادقاهس بهمش ەئۇرىغا قويۇك وئتتۈزلۈميۇسىلىلىرىنى وئمه فىقھى مڭدا جىھادنىڭنىۇب
 ائساسـلىق ڭجىھادنىـ«مىنـى ې تۇبـ. ۇت قىلىنىـدهقـسهش مۈتـپ ۆئۇرۇدىكى وئرنىغـا ائگاھالنـدڭـنىۇ بڭپ جىھادنىـۇ قوشهرگهسىلىلهم
  .پ ائتىدىمهد» چلىرىۈتكهرسۆك

  ر هسىلىلهشىنىشتىكى پرىنسىپالرغا داىئر مۈق دىننى چه ھۇ ب-3

مىـدا بايـان ېن تهگېـد»  نىزامنامىـسىڭنىـلجاماەئهۋننى ۈھلـى سـسىلىشتىكى ائساسالر ياكى ەئ ېئهدىسكه ھهۋرائن ۇق«الرنى ۇب
  .قىلدىم

ــسالمى ەئ-4  - هن بولغــان ائالقهرىنداشــلىرى بىــلېلمان قۇســۇ باشــقا مڭلماننىۇســۇربىــر مه ھۇپمــۇخالققــا، بول ەئ-پ هد ىئ
  ر هسىلىلهمىسىغا داىئر مېت تهۋناسىۇم

ممىــسى هكىن ھې لـۇنــسىمۈرۆك كهتـسىزدهۋناسىۇمىغـا مې بــاش تۇت بـهييارلىقىـدىن ىئبــارها جىھـاد تر قارىماققــهسـىلىلهر مۇزكـهم
 ڭت قاراقچىلىرىنىـهۋه دهۋ ڭناپىقالرنىـۇك مهدڭنىۇ، شـهييـارلىق غايىـسىگهچى ائمىللىرىغـا، تۇ قوزغىغڭنى ۇئهۋيولىدىكى جىھادقا هللا

  .ۇت قىلىدهلىشقا خىزمېن قوغداپ قهن ماھىيىتى بىلۈتۈى بىر پپ، جىھادنۇرۇشىغا تاقابىل تۇزۇسلىك قىلىپ ىئش بهرهتپهرسۇپ

قىـل هن نهيـننـى ەئزىـسىدىن ۇئۈرىش يېـ بهددىـيهمانالرغـا رۇ گ- هبھۈييارلىقىغا داىئر شهنكى، جىھاد تهتىمرتىپ ۆئهسكنى ەئۇش
 هددىــيهمانالرغــا رۇ گ- هبھۈشــرىپىــدىن چىقىرىلغــان هت» ائتــالمىش ىئــسالمچىالر«ت هقهغــا پڭنىۇب. پ قالــدىمۇر بولــۇجبــهقىلىــشقا م

رىپىــدىن هنلىرى تهشـمۈ باشـقا دىـن دهۋناسالر ۇرقــشهمـانلىرى شۇ گ- هبھۈ شـڭالرنىـۇنكى بۈم چــۇنغـا قويـدۇرىـشنى ائساسـىي وئرېب
  . رلىكهته خهسسه ھهچچهن نۈچلمانالر ۈئۇسۇمانالرغا قارىغاندا مۇ گ- هبھۈچىقىرىلغان ش

نلىكـى هرگه بهددىـيهچىالر رۇم يـازغهرهھتۆمانالرغا، بىـر قىـسىم مـۇ گ– هبھۈارقاتقان ش شاگىرتلىرى تڭالرنىۇ بهۋناسالر ۇرقشهش
 قـورال ه ىئـگهتكهھمىـيى ەئۋربىيىهن تۈچرىنداشالر ۈئېلمان قۇسۇ مڭ كىتابنىۇن بهك، مهدڭنىۇش. ندىمهپايىلۇغا كڭنىۇن شهن مۈچۈئ

  .ك توختالدىمهلىيرپسىهزى جايالردا تهن، بۈچنلىكىم ۈئهزلىگۆلىشىنى كېپ قۇكىتاب بول

ــداق شهھ« ــسنىهرقان ــڭخ ــهقهزىنى پۆ س ــهرىئ دهت ش ــتىدىال قوب ــل ائس ــشۇلى ــار»ل قىلى ــن ىئب ــهتى ــسىپنىۇت ب ــڭ پرىن مى ۇ وئم
ن ۇم وئرهھكهسـتۇلبىـدىن مه قڭچىالرنىـۇت قىلغهرىـكهن ھۈچـرىش ۈئېـم به دىنىغا ياردڭنىهللان هسۇسۇلبىدىن، خه قڭلمانالرنىۇسۇم
لىـل هرىئ ده ائساسـالنغان شـهدىسكه ھهۋرائن ۇ قهتىشىچې يڭمنى ىئقتىدارىمنىۈكۆز ياكى ھۆانداق سرقهپ، ھۇتۇ تهردهزهلىشىنى نېئ
  .ت قىلىمىزه ائساسلىنىپ ىئبادهزىگۆ سڭلىنىۇسه رڭنى ۇئهۋ ڭنىهللانكى بىز، ۈچ. مۇردۇ تڭن بايان قىلىش پرىنسىپىدا چىهبىل

تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا األَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا : ۇيدهنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇب
 ڭنىـهللا) ھكـامالرقىرىـدىكى ەئۇن يهرگهپ بهلگىـلهن بۈچـل قىلىشى ۈئهم ەئڭندىلىرىنىهبهللا نىهي(الر ۇ شهنەئ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم

 هرگهتلهنـنهرىدىغان جۇقىپ تر ېئهلڭهستنى ائستىدىن ۆئۇئهللان، هت قىلىدىك ىئتاەئهمبىرىگهيغه پڭنى ۇئهۋقا هللار، كىمكى ۇنلىرىدۇقان
  1.رۇازىنىشتت قهقىيهپپهۋۇ مڭ چوۇب. ۇ قالىدۈگڭه مهردهرله ي ۇئ، ۇئۇزىدۈكىرگ

 ٌوَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِين   ائسىيلىق قىلىپ، همبىرىگهيغه پهۋقا هللا كىمكى 
چـار ۇچى ائزابقـا دۇ، خورلىغـۇ قالىدۈگڭه دوزاختا م، ۇئۇزىدۈنى دوزاخقا كىرگۇئهللان، هتىدىكې سىرتىغا چىقىپ كڭنلىرىنىۇ قانڭنىهللا

  2.ۇبولىد

                                                             
 ته ئاي-13 نىسا هرۈس 1
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

 هۋتـاالش هتـاائال دهللان ۈچـنداق بولغانلىقى ۈئۇش.  خاسهزىگۆ سڭلىنىۇسه رڭنى ۇئهۋ ڭنىهللاش ۇق خالىي بولهتلۇخاتالىقتىن م
ر ىئككى ائساستىن باشقا ۇزكهم. تتىهرسۆت قىلىشنى كراجىەئۇ مهمبىرىگهيغه پهۋ هزىگ، ۆئ)ل قىلىشتاهنى ھهي (هگىتىشتۈىئختىالپنى ت
  . سهمد ەئۇجۋه مهرسهچنېق خالىي ھهتلۇخاتالىقتىن م

ولِ: نهگېنداق دۇتاائال مهللا توغرىدا ۇب ُ  ىئخـتىالپ هيئىده بىـر شـرهر سـىلهگەئ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّـهِ وَالرَّسـ
  1.الرڭت قىلىراجىەئۇ مهرگهمبهيغه پهۋقا هللا توغرىدا ۇالر، بڭقىلىشىپ قالسا

ك هتتىن، بىـردهننۈزى كىتـابتىن يـاكى سـۆ سـڭرقانـداق كىـشىنىهر، ھهزهتئىيـنهشـىدىن قۇ دىنىـدا كىـم بولڭنىـهللان ۈچ ۈئڭنىۇش
لماندا ۇسـۇربىـر مهھ. ۇل قىلىنمايـدۇن، قوبـه ائساسـالنمايدىكهلىلـگهر دهتىـراپ قىلىنغـان ىئجمائـدىن يـاكى سـاغالم قىياسـتىن بىـرېئ
ــدىال ائنــدىن ۆئۇزۇرغۇ تهقىــدنداق ەئۇشــۇم ــى، لغان ــامى بىــل» ت قىلىــشهۋه دىنىغــا دڭنىــهللا«زىن نچىلىــق ۇزغۇ دىنىغــا بڭنىــهللان هن

  .ۇتىشتىن ساقالپ قاالاليدېپ كۈشۈزاقلىرىغا چۇ تڭرنىقىلىدىغان قاراقچىال

 بىـر قىـسمى قىلىـپ ڭنىـ كىتـابنى ۇئۇشر قىلىشقا باشلىغان چاغدا، بهپ قىسىملىق كىتابنى نۆناملىق ك» تهۋه دهھىدكۋهت«ن هم
 هۋيتىش هچۈيـتىش، كـهڭېھىـدنى كۋهت تهقهجىھـاد ىئبـادىتى پ. گىـشلىكېشـقا تۇنداق بولۇ كىتاب شـۇ بۇمىسىمېد. ن ىئدىمهزگۈكىرگ

ــارلىقى توغرىــسىدىكى بــهرســا، جىھــاد تۇلغــان تۇزىــسىدىنال يولغــا قويۈقوغــداش ي ــرمهركىــبىگه تڭنىــ ۇئۇ كىتــاب قانــداقمۇيي ي ه كى
  ؟!!نۇقالس

ولُ اللَّـهِأُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى«: سمىدىهمن ەئهگېنداق دۇ ممبىرىمىز هيغهپ ُ »  يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّـا اللَّـهُ وَأَنَّ مُحَمَّـدًا رَسـ
اھلىــق ۋۇپ گهد› رۇلچىــسىد ەئڭنىــهللا د هممهھۇر، مــۇقىقىــي ىئــالھ يوقتــهچبىــر ھېتىــن باشــقا ھهللابىــر ‹:  ىئنــسانالرهن، بــارچهم«
  2».مۇلدۇيرۇش قىلىشقا بۇرن ۇئهالر بىلر ۇئهده قهنگهرگهب

رِيْكَ لَـه« :نهگېنداق دۇ مهنه يمبىرىمىز هيغهپ َ  ڭتنىـهن قىيامهم» «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّه وَحْدَهُ لَا شـ
  3».تىلدىمهۋپ ەئۇر بولهمبهيغهن پهن، قىلىچ بىلۈچت قىلىنىشى ۈئهداشسىز ھالدا ىئبادڭه، تهگانې ي– هككه يڭنىهللاائلدىدا 

  . اسىتىسىۋ بىر ڭشنىۈرۈشتهلىيلهمنى ەئ، جىھاد بولسا ۇئهھىد غايۋهك، تهمېد

خــارى ۇپ جايلىرىــدا ىئمــام بۆلــى كــې خڭ كىتابنىــۇبــن هنكى، مهپ قويمــاقچىمۈرۈنــدهرلهۋهدىن خڭنىۇائخىرىــدا كىتابخــاننى شــ
 هشـتۈرۈلتهلىـل كهدىـستىن ده، ھه يولى بـويىچڭائلىمالرنى) پ قارايدىغانهس دۇرۇش دۈرۈلتهقىل كهدىسنى پارچىالپ نهھ(قاتارلىق 

جىـر ائتـا اب ـ ەئۋال قىلىـشىنى، سـۇ قوبـڭنىـهللا كىتـابنى ۇن بـهم. مۈردۈلتـهقىـل كهتلىك قىسمىنى پارچىالپ نهۋناسىۇمىغا مې تڭنىۇئ
رقانـداق كىـشىنى ه قوشـقان ھهسـسه تارقىلىـشىغا ھڭ كىتابنىـۇبـ. زىـپ چىقـتىمېنال يۈچـ رازىلىقـى ۈئڭ زاتنىمىد قىلىپ ۇئقىلىشىنى ۈئ

  !) ائمىن. (كاپاتلىغايۇمهللا

  

  :   چىۈتكهرۋهم تهلهمىد قىلىپ قجىر ۈئزىسىدىن ەئۈقا بولغان ىئمانى يهللا

                                                                                                                       

  زىز لەئۇلقادىر ىئبنى ائبدۇ                                                                     ائبد

  

  

  

  

  

                                                             
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي- 59 نىسا هرۈس 1
 ايىتىۋسلىم رىۇ مهۋخارى ۇب 2
 ايىتىۋد رىۇۋ داۇبه ئهۋد هھمهئ 3
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

 

  هتمهسلمىد قىلىش توغرىسىدىكى ەئجىر ۈئ ەئهۋىئخالس . بىرىنچى باب

  

 - هكـكهت يهقهش ائرقىلىـق، پۇدا بولـۇ جـ-پ، ائدا ۈرز ۆئۈي يـهنلۈتـۈردىن پهيئىلهتـاائالدىن باشـقا شـهللا هتتهىئخالس ـــ ىئبـاد
  . ۇرسىتىدۆزدىن خالى قىلىشنى كهرهى غۋنياۇرقانداق دهتنى ھهقسه م-ت هش، نىيهزلۆنىال كهللاداشسىز بىر ڭه تهگانېي

  . تهن بارلىق ىئپادىلىرىدىن پاك قىلىشتىن ىئبارۇرۇ يوشهۋ ائشكارا ڭكنىرىېلنى شهمن ەئهت بىلهك ىئخالس، نىيهمېد

مَـا إِنَّ«: نهگېـنداق دۇ مر همبهيغه پهدىستهت قىلىنغان ھهايۋ دىن رىتتاب هر ىئبنى خهملىپىسى ۆئه خڭرنىهمىنلۆ توغرىدا مۇب
األَعْمَالُ بِالنِّيّات وَإِنَّمَا لكل امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِـدُنْيَا يُـصِيبُهَا 

 هتكهت نىـيهقه پ)ىشىـلىرېب رىـجەئ قۇلـوت هۋ ىشـۇلوب سۇرۇد ڭىـن(ر هلـلهمبـارلىق ەئ» «إِلَيْـهِأَوِ امْرَأَةٍ ينْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَـاجَرَ 
ت هن ھىجـرۈچ رازىلىقى ۈئڭلىنىۇسه رڭنىهللا هۋهللاكىمكى . ۇرىشىدرسىگىال ېئهت قىلغان نهزى نىيت ۆئهقهربىر ىئنسان پهر، ھۇباغلىقت

ن ۈچـلىـش ۈئن ېئۇر خوتـهرىـشىش يـاكى بىـر مالغـا ېئ-ل ۇنيـادا پـۇ دۇكىمكـى بـ. ۇرىـشىدغا ېئڭنىۇ ھىجرىتىدىن شـقىلغان بولسا، ۇئ
  1».ۇن بولىدۈچرسىسى ۈئهت قىلغان نه ھىجرىتى نىيڭنىت قىلغان بولسا، ۇئهھىجر

يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُـلُ يُقَاتِـلُ لِلْمَغْـنَمِ، وَالرَّجُـلُ يُقَاتِـلُ : لَّمَ فَقَالَوَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
لَّى اللَّـهُ عَ َ ولُ اللـهِ صـ ُ لَيْـهِ لِيُذْكَرَ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ؟ ـ وفي رواية يُقاتِلُ شجاعةَ َ ً، ويقاتل حَميةً ـ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسـ

ھرالىق هكى، بىر سـۇت قىلىنىدهايۋ دىن رىرى شەئلەئسا ەئۇ مۇبەئ» مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ«: وَسَلَّمَ
م ه، بىر ائدۇش قىلىدۇرن ۇئۈچت ۈئهنىمهم غهبىر ائد! هاللۇلۇسهىئ ر‹: پ سورىدىهنداق دۇلىپ مېشىغا كې قڭ نىر همبهيغهب پهرەئ

، هتتهايۋ بىـر رىـهنهي. (ۇش قىلىـدۇرن ۇئۈچـرسىتىلىـشى ۈئۆ كڭىـسىنىۋرتىهم مه، بىر ائدۇش قىلىدۇرن ۇئۈچرىشىش ۈئ ائتاققا ېئ-نام 
› ؟ۇش قىلغـان بولىــدۇريولىـدا ۇئهللاالردىن كىـم ۇبـ.) نهيىلگېـ دۇش قىلىــدۇرن ۇئۈچـازلىـق ۈئۋھۇرۇ گهۋانلىقىنى نامايـان قىلىـش ۋپـال

ش ۇريولىـدا ۇئهللا ۇ شـهنن، ەئهش قىلىدىكۇرن ۇئۈچش ۈئۈرۈرىشت ېئهككۈنلۈستلىمىسىنى ۈئهھىد كۋه تڭنىهللاكىمكى «: ر همبهيغهپ
  2.دىېد» ۇقىلغان بولىد

ر هرسـىله نۇ شـۇشـىقتىمهسكىرى مك بولسا، ەئهرې كهمېن نۈچپ، جىھاد ۈئۇددىمىلىرىدىن بولهقۇ مڭلىش جىھادنىلىم ېئهربىي تهھ
 ڭنىـا ۇئڭۇشـ. مكىنۇتىـشى مـېپ كۇھىد بولـهچرىشى ياكى شـ ۇئهتكهسىبۇريانىدا مهشىق جهرىنداش مېلمان قۇسۇم. ۇپ قىلىنىدهلهت

نداق ۇشـ. شـى الزىـمۇزىنى ائلىـي قىلىـش بولۆ سـڭنىـهللات هقهقـسىتى، پهشـىقىدىن مه قىلغان مڭنى ۇئهۋ قىلىشى ز نىيىتىنى خالىسۆئ
يولىـدا هللا ڭلنىـهمكاپـات، ەئۇ قىلىنغـان مهدهۋجاھىـدالرغا ۇم. مىـدى بـاررىلىش ۈئېـق بۇ تولـڭجرىنىـ ەئڭنىخالىسا ۇئهللابولغاندىال، 

  .  باغالنغانهرتىگهش شۇبول

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِـهِ فَعَرَّفَـهُ نِعَمَـهُ فَعَرَفَهَـا قَـالَ فَمَـا  «:نهگېنداق دۇ مهنه ير همبهيغهپ
تَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْ

لىـپ، ېلىـپ كمنـى ېئه ائدۇئهللا. رۇمـدهھىد قىلىنغان ائدهم شهم چىقىرىلىدىغان ائدۈكۆستىدىن ھنجى ۈئۇنى تۈت كهقىيام» «فِي النَّارِ
 ۇئ› ؟ڭرنى قىلـدىهللهم قانداق ەئهردهتلهمې نن ۇئهس‹: ۇيدهنداق دۇتاائال مهللا. ۇيدۇم تونه ائدۇئ. ۇتىدۇ تونىنىرىلتهمېز نغا ۆئڭنىۇئ

لكـى ه، بڭيتتىـيالغـان ېئ‹: ۇيـدهنـداق دۇتـاائال مهللا› .ھىد قىلىنـدىمهش قىلىپ، شـۇردا ۇئڭۇ يولڭنىېن سهم‹: ۇيدهنداق دۇم مهائد
رىتىلىپ ۆ سـهزىچۈ، يـۇلىـدۇيرۇ دوزاخقـا بائنـدىن ۇئ› .يىلىـپ بولـدىېر دهزلۆ سـۇب. ڭدىش قىلۇرن ۇئۈچيىلىش ۈئېتلىك درەئۈن جهس

  3».ۇدوزاخقا تاشلىنىد

ش نىيىتـى ۇرۇردىن ائلـدىنقى قاتـاردا تـهزىـدىن باشـقا كىـشىلرىشىش ياكى ۆئ ېئهپكهنسهت، مەئهنپه م-لمان كىشى، مالى ۇسۇم
. ۇلىـدۈرۈلتن ۆئۇرۇرىشىـشتىن بـ ېئهرسىگهدىن بىرڭنىۇ كىشى ائش ۇئهزىدهب! نۇاكى جىھاد قىلمىسن يۇلىم ائلمىسهسكىرىي تن ەئهبىل

  .رۇن زىيانكارلىقته روشۇمانا ب. ۇ زىيان تارتقان بولىدهتته ائخىرهۋنيا ۇ كىشى دائندىن ۇئ

                                                             
 ايىتىۋسلىم رىۇ مهۋخارى ۇب 1

 

 ايىتىۋسلىم رىۇ مهۋخارى ۇب 2
 ايىتىۋسلىم رىۇم 3
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

» انِ جَائِعَانِ أُرْسِال فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِـهِمَا ذِئْبَ« :نهگېنداق دۇ مر همبهيغه پهقته ھۇ ب
ن هرىلگېـپ بۇشـتا، بىـر تـوپ قـويالر ائرىـسىغا قويـۇزۇ دىنىنـى بڭنىـشـى، ۇئۇرىس بولېـيغا ھۇ ائبر- زۈي هۋ اينۇد -  مالڭىئنساننى«

  1».رۇرلىكتهته خۇيران قىلغىنىدىنمهۋپ ۇزۇى ب قويالرن ۇئڭرىنىۆىئككى ائچ ب

ك هررهتـته بۇزغىنىـدىنمۇ قـوي پادىـسىنى بڭرىنىـۆش، دىننى ائچ قالغـان ىئككـى بۇرىس بولې ھهپكهنسه مهۋنىسى، مال ه مڭنىۇئ
  ؟ۇ قالىدهمې دىندىن نيىن ۇئېدىن كڭنىۇب. ۇزىدۇب

لىــم هســكىرىي ت ەئهرىزىــدهرىش غېــم به يــاردهرىش يــاكى بىــرال پــارتىيىگېــم به يــاردهتكامــاەئت بىــرال جهقهلمان كىــشى، پۇســۇم
نـداق ۇمانـا ب. ۇتىـدرك ېئه جىھـادنى تن بولـسا، ۇئهيرىـي بىـله غڭھىنىـۇرۇ گڭزىنىـر جىھاد ۆئهگەئ! نۇن ياكى جىھاد قىلمىسۇائلمىس

 ائلىـي ڭ بايرىقىنىـڭتنىـ يـاكى جاماەئڭلكـى پارتىيىنىـه، بش قىلغـان بولماسـتىنۇرن ۇئۈچـشـى ۈئۇ ائلىـي بولڭزىنىۆ سـڭنىهللام هائد
  . ۇش قىلغان بولىدۇرن ۇئۈچشى ۈئۇبول

 دَعُوهَـا فَإِنَّهَـا.. مَـا بَـالُ دَعْـوَى الْجَاهِلِيَّـةِ؟«: نهگېـنـداق دۇ مر همـبهيغه توغرىـدا پۇپ، بـۇپبازلىقى بولهرهت ته جاھىلىيۇمانا ب
  2».رۇرسىدهسىق نې بىر سن ۇئهتهقىقهھ! الرڭنى تاشالر ۇئهسىل! ر؟هاسىنى قىلىسىلۋه دڭتنىه جاھىلىيهمىگېن» «مُنْتِنَةٌ

 ىسىـياغكىمكى  «»بَةِ وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِيوَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِلْعَصَ «:نهگېنداق دۇ مهنه ير همبهيغهپ
ن ۈچــپبــازلىق ۈئهره تهۋ هلـسۈرۈلتپ ۆئهپبــازلىقنى دهرهت) سهمن ەئۈچـزىنى ائلىــي قىلىــش ۈئۆ سـڭنىــهللا( بــايراق ائسـتىدا، مۇلهمانـ
  3».سهمممىتىمدىن ەئ ۈئڭنىې مش قىلسا، ۇئۇرۇئ

 ىسىـياغكىمكـى » «مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّـةٍ يَـدْعُو عَـصَبِيَّةً أَوْ يَنْـصُرُ عَـصَبِيَّةً فَقِتْلَـةٌ جَاهِلِيَّـةٌ«: نهگېنداق دۇ مهنه ير همبهيغهپ
رىـپ ېم بهپبازلىققـا يـاردهرها چاقىرىـپ يـاكى تپبازلىققـهرهت) سهمن ەئۈچـزىنى ائلىـي قىلىـش ۈئۆ سڭنىهللا( بايراق ائستىدا، مۇلهمان

  4».ۇ بولىدهمىدۈلت ۆئهمى جاھىلىيۈل ۆئڭنى، ۇئهلسۈرۈلتۆئ

غىــر  ېئهرىـشتېم به دىنغـا يــاردهۋ هدڭـهج) نيــاداۇ دۇبـ(الر ق، ۇئۇقلـۇرۇنداق تۇشــ.  يـوقهۋسىېـ نهتته ائخىــرهرگهمـلهنـداق ائدۇب
  .ۇتىدسىناقالردىن ۆئ

يُؤَيدُ هَـذَا الـدِّين بَـأقْوامٍ الَ خَـالَقَ لَهُـم«: نهگېنداق دۇ مر همبهيغهپ َ  دىننـى ۇتـاائال بـهللابھىـسىزكى، ۈش» «إِنَّ الله عَزَّ وَجَـل سـ
  5».ۇرىدۈندهچلۈ كۇنمهر بىلهملۋهىسى يوق قۋسىېنچ ېھ) هتتهائخىر(

ــلر همــبهيغهپ ــرگه بى ــاتتىق ۇئۇرۇ تــهن بى ، ۇممــهالغــان ائدۋۈرۈلتزىنــى ۆئرى قىاللمــاي ۆئۋه ســه جــاراھىتىگهۋش قىلغــان ۇرپ ق
  .رۇملىسىدىندۈج) ڭرنىهىسى يوق كىشىلۋسىېنى نهي (ڭالرنىۇائش

ن هتهقىـقه دىننـى ھۇتـاائال بـهللابھىسىزكى، ۈش» «وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ«: نهگېداق دنۇ مهنه ير همبهيغهپ
  6».ۇرىدۈندهچلۈ كۇنمهم بىلهپاسىق ائد

لَّمَ، فَقَـالُوالَمَّا كَانَ يَوْمُ خَ: وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهِ عَنْهُ، قَالَ َ لَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسـ َ حَابِ النَّبِـيِّ صـ ْ فُـالنٌ : يْبَرَ، أَقْبَلَ نَفَرٌ مِـنْ أَصـ
 كَالَّ إِنِّي رَأَيْتُهُ فِـي النَّـارِ :فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ«فُالنٌ شَهِيدٌ، : شَهِيدٌ وَ فُالنٌ شَهِيدٌ وَ فُالنٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا

 ر همـبهيغهنىـسى بولغانـدا، پۈر كهيبهخ«: ۇت قىلىنىدهايۋنلىكى رىهگېنداق دۇ مڭ نىتتاب هر ىئبنى خهمۆئ» فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ
الر بىر تتاكى ۇئهھ› .ھىدهھىد، پاالنى شهھىد، پاالنى شهپاالنى ش‹: يىشتىېنداق دۇلىپ مېر كهم كىشىلۈركۈرىدىن بىر تىبىل ساھاڭنى

بلىك هۋه سـت قىلغان بىر تـونهنى خىيانن ۇئهم! ياق«: دىېنداق دۇ مر همبهيغهپ. دىېد› ھىدهپاالنى ش‹: پۈت ساناپ ۆئۇمنىمهائد
  7».مۈردۆدوزاختا ك

كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ «: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ
ت هايۋنلىكـى رىـهگېنـداق دۇ مڭ نىـمـرى لالھ ىئبنـى ەئۇائبـد» فَـذَهَبُوا يَنْظُـرُونَ إِلَيْـهِ فَوَجَـدُوا عَبَـاءَةً قَـدْ غَلَّهَـا) ي النَّـارِهُوَ فِ(وَسَلَّمَ 
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ر همـبهيغهپ. تتـىهپ كۈلـم ۆئه ائدم بار ىئدى، ۇئه ىئسىملىك بىر ائدهغان كىركىر تاقلىرىغا قارايدى-ك ۈ يڭ نىر همبهيغهپ: ۇقىلىنىد
 :»1.ت قىلغان بىر توننى تاپتىه خىيانهۋ قارىغىلى باردى همگه ائدر ۇئهساھابىل. دىېد» رۇم دوزاختىده ائدۇئ   

 هتــكهنىمهم غه ائدۇئ. تــاتتىۇغىنى تۇلــ ۇئڭ نىــر همــبهيغه پهدڭــهپ، جۇم بولــهنلىــك ائده قــارا تۇبــ: [ۇيــدهنــداق دۇاقىــدى مۋ
  .]بىدىن دوزاختا بولدىهۋهنى وئغرىلىغانلىق سهت قىلغانلىق يهخىيان

لَـئِنْ : شـىداۇرلىق ۇئهسـتۇنـى مهب. رپ قىالتتـىه مـال سـ–ل ۇ پـهۋنىسىدا غازاتقا چىقاتتى  زاماڭ نىر همبهيغه، پۇناپىقالرمۇم
 ڭناپىقالرنىۇ مهۋي هبلالھ ىئبن ۇئۇنى ائبدهي(م هزىز ائد ەئڭ قايتساق، ەئهدىنىگهم« رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ األَعَزُّ مِنْهَا األَذَلَّ

 همـگهن ائدهگېـ د2»ۇتىـدېۋدىنىـدىن چىقىرىهم) كچـىهمېرنى دهمىنلۆنى، مـهاللۇلۇسهنى رهي(منى ه خار ائدڭەئ) كچىهمېزلىرىنى دۆئ
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ : هققىدهالر ھ قىلىپ ۇئهسخىرهرنى مهشىدا ساھابىلۇرك ۇئۇبه تهۋوئخشاش 

راسـت (بىـز «: الر، ۇئڭسورىـسا)  قىلغـانلىقىنىهسـخىرهم (ڭالرنىـن ۇئهر سـهگەئ!) دهممهھۇىئ م( وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ
تلىرىنـى ه ائيڭنىـهللا  دىنىنى،ڭنىهللار هسىل«) ناپىقالرغاۇ مۇب. (ۇيدهد» قۇپ قويدهقى قىلىپ وئينىشىپ دۇشۇت ىئچ پهقه، پ)سهمەئ
   . وئخشاشهرگهملهت نازىل بولغان ائدهن ائيهگې د3گىنېد» ؟ۇالرمڭ قىلدىهسخىرهمبىرىنى مهيغه پڭنىهللا هۋ) نى كىتابىنىهي(

قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا : ۇيده دنداقۇتاائال مهللاق ۇلۇپىقىسى توغره قىلغان نڭالرنىمما ۇئەئ
قِينَ ِ رپ هل ـ مـال ســۇقانچىلىــك پـ(ندا ۇرىي يوسـۇجبــهر ىئختىيـارىي يـاكى مهســىل!) سـىنــاپىقالر جاماەئۇىئ م(«يتقىنكـى، ېئ فَاسـ

  4».الرڭۇم بولدۋه ىئتاىئتىدىن چىققان قڭنىهللار هنكى سىلۈ، چۇل قىلىنمايدۇرگىز قوبهھ) ۇالرمڭقىلسا

، ۇتاشـلىنىد) هئرىگهنى قهي (هىتىگۋه ائستىنقى قڭ ەئڭدوزاخنى ،قۇقلۇرۇان قىلغان تھس ېئ- هپىقه نهۋناپىقالر جىھاد قىلغان ۇم
  5.نهتكار تاپالمايسهدهم) زىدىغانۇتقۇائزابتىن ق (ۇرگىزمهالرغا ھۇئ

  : رنى ائلىمىزهتلهن ىئبرۇرغۇدىن نڭنىۇ    بىز ب

 ۇغلىـشى شـۇرنى جهن كىـشىلۇرغـۇىـسى يـوق نۋسىې نهتته ائخىـرهۋق ۇزۇنـاپىق، پاسـىق، نىيىتـى بـۇ مهزىده بڭسىنىهجىھاد ساھ
  .  زامانىسىدا بولغانڭ نىر همبهيغهممىسى په ھڭالرنىۇئ. رۇ قاتارىدىندڭرنىهتلهىئبر

لىـشنى ېلىـپ قېن جىھادتىن قه بىلهن باھانهگېر بار، دهمله چاتاق ائدهپتهشى، سۇد بولۇجۋه مهسىده جىھاد ساھڭالرنىۇائش هنهي
 ۇخىمـېىكى ت توغرىـدۇبـ. رىلغانېلىپ ب ېئهن بىرگهشى بىلۇد بولۇجۋه مڭالرنىۇ زامانىسىدا جىھاد ائشڭ نىر همبهيغهپ. ۇائقلىيالمايد

  . ۇلىدې كهندهۋۆاسى تۋتىه پڭيمىيىنىه ىئبنى تهۋپسىلىي بايان هت

 هيىـشكېم دهس ائدۇرۇنـى دشـى، ۇئۇبول) هسـىدهجىھـاد ساھ (ڭمنىـه ىئچىدىن بىر ائدڭناپىقالرنىۇ مهۋجاھىدالر ۇك، مهدڭنىۇش
  .اقىتتاۋ پاكىت بار هنلىكىگهم ىئكه چاتاق ائدڭنى ۇئۇپمۇبول. سهمرلىك ەئهتېي

رنـى همله خىـل ائدهچچهھـسان قىلىـدىغان بىـرن ېئ- هپىـقه نهۋ ىئچىـدىن جىھـاد قىلىـدىغان ڭرنىـهملهيىبلىـك ائدقىرىـدا ەئۇز يبى
   ال قانداق بولماقچى؟ۋھن بولسا، ھازىرقى ەئهرگهز بۈ زامانىسىدا يڭ نىر همبهيغهممىسى په ھڭنىۇر بهگەئ. قۇتتپ ۆئۈرۆك

رٌّ مِنْـهُ حَتَّـى تَلْقَـوْا رَبَّكُـمْ« :نهگېنداق دۇ مر همبهيغه پهقته ھۇب َ  بىـر زامـانال هرگهسـىل» «ال يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِالَّ الَّذِي بَعْدَهُ شـ
  6».رهدهچراشقانغا قالرغا ۇئڭببىهر ره، تاكى سىلۇدالقى زاماندىن يامانراق بولىۋۋيىنكى زامان ائېدىن كڭنىن، ۇئهلىدىكېك

بىـر . رۇنلىكتـهگېن دۇھتىيـات قىلـسشـىدىن ېئۇلۇزۇ بڭ نىيىتىنىهۋ يامانلىقى ڭپسىنىهز نلمان كىشى ۆئۇسۇت، مهقسهدىن مڭنىۇ ب
 قارشـى، هزىـگ ۆئڭيتاننىه شـهۋن ۇشقا ائلدىرىـسسالۇتنى رهم نىيه ائد ائرىلىشىپ قالسا، ۇئهرسهلسا، ياكى بىرنۇزۇ نىيىتى بڭمنىهائد

إِنَّ الـشَّيْطَانَ يَجْـرِي مِـنِ ابْـنِ آدَمَ مَجْـرَى « :نهگېـنـداق دۇ م هاللۇلۇسـهنكى رۈچـ! نۇشىغا يول قويمىـسۇزۇمىلىنى ب ەئهۋجىھادىنى 
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  1».ۇ ائقىدهرىدې ائقىدىغان يڭنىنىې قڭم بالىلىرىنىهيتان ائدهبھىسىزكى، شۈش« »الدَّمِ

  2».ۇلىدۈرۈ تىرىلدهتلىرى بويىچه نىيڭزلىرىنىالر ۆئيىن ۇئېك« »ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَاتِهِم«: نهگېنداق دۇ مهنه ير همبهيغهپ

وَإِنْ كَانَ الرَّجُـلُ {: ن ىئدىهگېنداق دۇ مۇئ. ۇسالشقا باشاليدۇتنى ره سىزنى نىيىز، ۇئڭ قارىسىهزىگۆندىكى سهۋۆ تڭ نىس هنەئ
 -ت مـال هقهر پهمـلهزى بىـر ائدهب{ }أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَـا عَلَيْهَـالَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِالَّ الدُّنْيَا فَمَا يَلْبَثُ إِالَّ يَسِيراً حَتَّى يَكُونَ اإلِسْالمُ 

  3}.ۇتىدېپ كۇك بولۈملۈيۆردىن سهرسىلهنيادىكى نۇ دهۋنيا ۇغا دڭنى، ىئسالم ۇئاليهتمن ۆئۇزۇئ. ۇلمان بولىدۇسۇپال مهزلۆنيانى كۇد

 ڭت جىھادنىـرىەئهنكى شـۈچـ. ڭۇرىس بولـېـ ھهتكهن، ياخـشى نىـيۈچـىز ۈئڭتلىنىشىەئهنپهن مهىز بىلڭ جىھادىهۋىز ڭمىلى سىز ەئ
  . شىغا باغلىق قىلىپ قويدىۇس بولۇرۇ دڭ نىيىتىنىڭچىنىۇكاپاتىنى جىھاد قىلغۇم

بِيلِي وَإِيمَانًـا بِـي وَتَـصْدِيقًا تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي « :نهگېنداق دۇ مر همبهيغه پهقته ھۇب َ بِيلِهِ ال يُخْرِجُـهُ إِالَّ جِهَـادًا فِـي سـ َ سـ
  يولىـداڭىنىزتاائال ۆئهللا» «بِرُسُلِي فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِالً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ

ا ڭمدا جىھاد قىلىش، خالىس ماۇ يولڭنىېت مهقهپ) يىدىنۆئ(منى ه ائدۇئ. پىللىك قىلدىېك) پهنداق دۇم (همگه چىققان ائد)اقداھىج(
 يـاكى چىققـان هشـكۈزۈ كىرگهتكهنـنهمنـى جه ائدن ۇئهم. ۇلىـپ چىقىـدستىقالشـال ېئهرلىرىمنـى تهمبهيغه پڭنىې مهۋش ۈرۈلتهىئمان ك

  4».پىلېشقا كۇرۇن قايتهت بىلهنىمهجىر ياكى غن ەئهشكرى ېئهيىگۆئ

للَّهُ عَلَى كُلِّ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي األَرْضِ وَا: ۇيدهنداق دۇتاائال مهللا
شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ 

 هۋائسـمانالردىكى هللا. ۇرىـدۇنى بىلىـپ تۇئهللاالر، ڭيلى ائشكارىالهالر، مڭۇرۇيلى يوشهالردىكىنى مڭدىلى«يتقىنكى، ېئ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ
 قىلغان ياخشى ڭمنىهر ائدهھ) هنىدۈت كهنى قىيامهي (هندۈ كۇئ» .رۇ قادىردهرسىگهر نهھهللا. ۇرىدۇ بىلىپ تۇرنىمهرسىلهمىندىكى نېز

 ڭن يامـان ىئـشلىرىنىهزى بىـلۆئ) سـلىكنى،هرمۆالر يامـان ىئـشلىرىنى كۇئ(، ۇ ائلدىـدا ائيـان بولىـدڭزىنىـىئشلىرى، يامان ىئـشلىرى ۆئ
. ۇتىـدۇق ائزابىـدىن قورڭزىنىـرنى ۆئهسىلهللا. ۇ قىلىدۇشىنى ائرزۇ بولهساپۇن مۇزۇئ) كه ائرىسىدڭغرىبنىهن مهشرىق بىلهم(ائرىسىدا 

  5.رۇھرىباندې مهندىلىرىگهبهللا

 ڭتنىهســرۇ ـ نهلىــبه غهۋشــقا ۇش قىلغانــدا ســاباتلىق بولۇرن ۇئهن بىــلهشــمۈ، دڭتنىــهســىز چىــن نىي! رىنــداشېلمان قۇســۇىئ م
لَقَدْ رَضِيَ اللَّـهُ عَـنْ  :ۇيدهنداق دۇتاائال مهللا! ڭر قىلىۇككهپهتنى، تهندىكى ائيهۋۆتن ۈچلىش ۈئېۋسىرىنى بىلىه بولغان تهشىگۈشۈچ

حًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْ 
ائستىدا )  سايىسى(خ هرهد) هيبىيىدهدۇھ(الر اقتىدا ۇئۋز ۆئ!) دهممهھۇىئ م(ن رازى بولدى، هتهقىقهردىن ھهمىنلۆمهللا عَزِيزًا حَكِيمًا

مكىنلىـك هت) اتقانداۋت قىلىيەئهالر بۇئ(الرغا ۇئهللا، ۇبىلىد) اپانىۋن هنى راستلىق بىلهي( دىلىدىكىنى ڭالرنىۇئهللا. ت قىلدىيەئها بڭسا
ن هر بىـلهتـلهنىمهن غۇرغـۇالر ائلىـدىغان ن ۇئهۋن هبىـل) تھـى قىلىنىـشىه پڭرنىهيبهنى خهي (هلىبهقىن غېالرنى ي ۇئهۋردى هپ بۈرۈشۈچ
  6.رۇچىدۇن ىئش قىلغهت بىلهكمېر، ھۇغالىپتهللا. تلىدىكاپاۇم

اپـا قىلىـشقا بولغـان ۋ هتكيەئه بۇشۇزى، مۆن سهگې دۇبىلىد) اپانىۋن هنى راستلىق بىلهي( دىلىدىكىنى ڭالرنىۇئهللا ڭتاائالنىهللا
دىن ڭـه جۇلـسىمۈرۈلت ۆئهرچهرى قىلىـشقا، گۋهيئىتـى سـهان بۋيبىيىـدىكى رىزىـهدۇھ. ۇنلىـك بولىـدهگې راسـتلىقىنى بىلـدى دڭنىيىتىنى

 .ردىهپ بۈرۈشـۈمكىنلىـك چهت) يدانىـداه مڭهج(الرغـا ۇئهللاكاپـاتى بولـسا، ۇ مڭ راسـتلىقىنىڭتنىهنىي. قاچماسلىققا قىلىنغان ىئدى
م هغا يـاردڭنىۇالرغـا شـتـاائال ۇئهللا، ه د-كتىۈدىن قاچماسـلىقنى پـڭـهالر دىللىرىغـا جكى، ۇئۇت قىلىـدهغا دااللڭنىۇ شۇمانا ب. بولدى

  7.ردىهب

الر  ۇئهۋن هبىـل) تھـى قىلىنىـشىه پڭرنىـهيبهنـى خهي (هلىـبهقىن غېالرنـى يـۇئ هنه يهن بىـرگهرىش بىـلېـپ بۈرۈشـۈمكىنلىكنى چهت
  . رۇنىقتكاپات ېئۇ م ۇئ.كاپاتلىدىۇن مهر بىلهتلهنىمهن غۇرغۇائلىدىغان ن

تتىكـى هنـدىنى ائخىرهن، نىيىتـى خـالىس، راسـتچىل بهزلىگۆال رازىلىقىنـى كـڭزىـنىتاائال ۆئهللاكى، ۇلىشقا بولىدېۋۈرۆتتىن كه ائيۇب
                                                             

 ايىتىۋسلىم رىۇ مهۋخارى ۇب 1
 ايىتىۋسلىم رىۇ مهۋخارى ۇب 2
 ايىتىۋسلىم رىۇم 3
 ايىتىۋسلىم رىۇم 4
 رهتله ئاي-30، - 29 ئال ئىمران هرۈس 5
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-19 هۋت ه ئاي-18تىھ ه فهرۈس 6
 ته ب-118 جىلد - 6» ارىب لۇتھهف« 7
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

  .   ۇكاپاتاليدۇن مهر قىلىش بىلهسسهيۇ مهتلىرىگه ىئباد-ت  تاەئڭزىنى ۆئۇنيادىمۇابىدىن سىرت، دۋ سا-جىر ەئ

  : ائالمىتى بولساڭنى خالىسلىقىڭتنىهنىي

زگىرىــپ ن ۆئهيىبلىــشى بىــل ســىزنى ماختىــشى يــاكى ەئڭرنىهىز، كىــشىلڭشــىۇرۇم تهده ســابىت قهســتىدت ۈئه ىئبــادڭ ســىزنى
  .قالمىسا

ــادڭ ســىزنى ــابىت قهســتىدت ۈئه ىئب ــاددىيڭشــىۇرۇم تهده س ــتهھه جىز، م ــىزگهت ــ بهرســه بىرنه س ــاكى بې ــلىك، هرمهرىش ي س
  .  زگىرىپ قالمىسان ۆئهت قىلىنىشى بىلهنلىنىشى ياكى رۇ وئرڭىزنىڭلىپىهت

ۇ بـڭرنىـاتقانالۋاتقانالر يـاكى جىھـاد قىلىۋشىق قىلىه مهن بىرگهىز، سىز بىلڭشىۇرۇم تهده سابىت قهستىدت ۈئه ىئبادڭ سىزنى 
  . زگىرىپ قالمىسان ۆئهتىشى بىلېنىپ كېيولدىن ي

ىزڭس قىلماسلىقىېرىكىشلىك ھې ائزلىقىدىن زڭچىالرنىۇغڭ يولدا ماۇ بڭ سىزنى .  

سُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ وَمَا مُحَمَّدٌ إِالَّ رَ: ۇيدهنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇب
يَجْزِي اللَّـهُ الـشَّاكِرِينَ َ يْئًا وَسـ َ پ ۆن كـۇرۇدىن بـڭـنىر، ۇئۇردهمـبهيغهت بىـر پهقهد پهممهھۇمـ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّـهَ شـ

اپات بولسا يـاكى ۋ ؛ ۇئ)نهلگۈرۈلترىپىدىن ۆئهزىلىرى باشقىالر تهن، بهلگن ۆئهجىلى بىلز ەئزىلىرى ۆئه بڭالرنىۇئ(تتى ر ۆئهرلهمبهيغهپ
د هرتۇنـى مـهي(ن هالىدىكۋنىېكىمكى ائرقىسىغا ي) ر؟هد بوالمسىلهرتۇپ منىېنى ىئماندىن يهي(ر؟ هاالمسىلۋنىېالرغا يڭ، ائرقاهلسۈرۈلتۆئ

   1.ۇكاپاتاليدۇچىالرنى مۇر قىلغۈكۈشهللا. ۇيدهلمهزۈتكه زىيان يهقا قىلچهللا ۇئ) ن،هبولىدىك

رىزالىقـى هللا خـالىس ه سـىزدۇكى، بـڭۇيـۇن، بىلىـپ قهىـز بوشـاپ قالىـدىكڭىئرادىن ۇ بولمىسه قايسى بىرىدڭقىرىقى ائمىلالرنىۇي
لمان، ۇسـۇربىر مهتلىك ھهم قويغان خالىس نىيهده قهسىگهجىھاد ساھ. (ۇرىدېك بهرېقىدىن دۇ يوقلڭسىنىۇيغۇل قىلىش تهمن ەئۈچۈئ
ت هلۆ دهۋ قىلىــش هلىــبهل، غهدهقانــداق برهپ ھۆ كــ- كىچىــك، ائز - ڭقــدىم قىلغــان چــوه يولــدا تۇ بــۇئ) نى بىلىــشى الزىمكــى،ۇشــ
پ، ۇسابلىنىدىغان بولــېــھ) لهمياخــشى ەئ(ن، ۇن يــاكى ائشمىــسۇ ائشــسهلــگهمنيــالىق غايىــسى ەئۇ دڭت جىھادنىــهشــتىن ىئبــارۇرۇق

  .ۇرىدۈرىشتابقا ېئۋ ساهتتهىئگىسىنى ائخىر

هُمْ ال يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَال مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَال يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَال يَنَالُونَ ذَلِكَ بِأَنَّ :  ۇيدهنداق دۇتاائال مهللا
قُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَال كَبِيرَةً وَال يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِالَّ كُتِبَ لَهُمْ مِنْ عَدُوٍّ نَيْال إِالَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ ال يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَال يُنفِ 

الر نكى، ۇئۈچـ ۈئڭنىۇشـ) نـىئ قىلىـشهلىـشتىن مېلىپ قېالرنى جىھادقا چىقماي قنى ۇئهي (ۇب لِيَجْزِيَهُمْ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
ربىـر ه كـاپىرالرنى خاپىلىققـا سـالىدىغان ھڭالرنىـ ائچلىـق، ۇئهۋت هققهشـۇق، تارتقـان جاپـا ـ مۇزلۇسـسچرىغـان ۇئ يولىـدا ۇئڭنىهللا

ن ۈچـرسىـسى ۈئهربىـر نهھ) پ قىلىـش قاتـارلىقۇغلـهلىـش، مسـىر ېئش، ەئۈرۈلتـالرنى ۆئۇئ(ن هرىشكستىدىن ېئر ۈئهنلهشمۈدىمى، دهق
ــهللا( ــداه دڭنى ــشىلىق ۇئ) رگاھى ــا ياخ ــاهي(الرغ ــى س ــدېي) ابۋن ــەئهللا، ۇزىلى ــش قىلغهتتهۋل ــشى ىئ ــۇ ياخ ــى بىكــار  ەئڭچىالرنى جرىن

ن ۈچـ جىھـاد ۈئهۋرسىـسى هرپ قىلغـان نهن، سـۇ بولـسڭن يـاكى چـوۇيلـى كىچىـك بولـسهم)  يولىـداڭنىهللا (ڭالرنىۇئ. ۇيدهتمهۋقىلى
  2.ۇزىلىدېالرغا يزىسىدىن ۇئۈرىش يېكاپات بۇ ياخشى مڭ ەئهللىرىگهم قىلغان ەئڭالرنىساپىسى ۇئۇربىر مهباسقان ھ

 انالرنىۋيولىـدا بايـاهللا هۋ قىلىـش هپىقهكىش، نېيولىدا جاپا چهللا ۇمنكى ۇئۈچ. ۇتىدې كىرىپ كه ىئچىگڭتنىه ائيۇلىم بهربىي تهھ
تاائالغـا، هللالمانالر ۇسـۇن بىـز مۈچـ ۈئڭنىۇشـ. رۇنلىكتهسـسىگه دهرگهرىـدىغان يۈلته ائچچىقىنـى كڭكـسىز، كاپىرالرنىـهش. رۇزىشتېك
 قىلىــش ڭهائالغــا جهتهۋ ۇھهبھانۇق ســهھهللا ڭن بىزنىــه تامــامۇئ. ت قىلىمىــزهشــىق قىلىــش ائرقىلىــق ىئبــاده مهۋش ۈرۆييــارلىق كــهت

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا  :ڭتاائالنىهللام ۇق ۇئۇمانا ب. ۇق وئخشايدهتلۇت قىلغىنىمىزغا مهش ائرقىلىق ىئبادۇتۇت روزا هۋش ۇائرقىلىق، ناماز وئق
 3الرڭييـارالهتـى ت ېئڭهچى، جۈ قـورال كـهلىشىچېالردىن كڭۇن، قولۈچۈئ) ش قىلىشۇرن ۇئهبىل(الر ڭنلىرىهشمۈد اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

شـى ۇازىر بول ھـهلىـدڭۆ كڭرىنداشـنىېلمان قۇسـۇرقانـداق مهن ھهلـگهشىق قىلىشقا كهپ مۇنۇ بويسهۋت قىلىپ  ىئتاەئهزىگۆن سهگېد
 ۇ ىئچىـدىمڭرنىـهتله ىئبادهپـلهن. ۇسابلىنىدېـت ھهل ىئبـادهزۋ ەئڭرىدىغان ەئۇقىنالشتېقا يهللا جىھاد، بىزنى هۋشىق هربىي مهھ. الزىم

  . ۇرىدۇندا تۇل وئرهزۋ ەئڭەئ

 خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّـذِي كَـانَ يَعْمَلُـهُ رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ« :نهگېنداق دۇ مر همبهيغه پهقته ھۇب
                                                             

 ته ئاي-144 ئال ئىمران هرۈس 1
 رهتله ئاي-121، -120 هبۋه تهرۈس 2
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-60نفال ه ئهرۈس 3
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

روزا ) زىۈندۈك(بىر ائي ) ش،ۇرۇييار تهپ تۈتۈنى جىھادنى كهي(ش ۇرۇز رىباتتا تۈندۈ ك– هچېبىر ك« »وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ
رغـان ۇرىباتتـا ت (ڭنىـغـا ۇئڭنى، ۇئهتـسهپ كۈلـپ ۆئۇرۇ كىـشى رىباتتـا تـر ۇئهگەئ. رغانـدىن ياخـشىۇ قىيامدا ت)ىسىچېك (هۋتقان ۇت

، ۇرىدۇتىپ تې رىزقى يڭنىۇئ) تتىنهننهج (ه كىشىگ ۇئهۋ ۇرىدۇپ تۇابى جارى بولۋ ساڭللىرىنىهمن ياخشى ەئهلگهقىلىپ ك) چاغدىكى
  1».ۇمىن بولىددىن ەئ سوراقالر- سوائل هۋبرىدىكى ائزاب هق

ال تَفْعَـلْ فَـإِنَّ مُقَـامَ أَحَـدِكُمْ فِـي « :نهگېـنـداق دۇ مهمـگهت قىلماقچى بولغـان ائدهردىن ائيرىلىپ ىئباده كىشىلر همبهيغه پهنهي
بِيلِ اللَّـهِ مَـنْ قَاتَـلَ فِـي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَالتِهِ فِي بَيْتِهِ سَ َ بْعِينَ عَامًا أَال تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُـمْ وَيُـدْخِلَكُمُ الْجَنَّـةَ ؟ اغْـزُو فِـي سـ

م هدهىت ق سـابادىـناديهم شۇرۇئ ىكى يولىـدڭنىـهللا ڭالرنىـڭنكى بىرىۈچـ! نـداق قىلمـاۇئ« »سَبِيلِ اللَّـهِ فَـوَاقَ نَاقَـةٍ وَجَبَـتْ لَـهُ الْجَنَّـةُ
شـىنى ۈزۈ كىرگهتكهنـنهرنى جهپ، سـىلۈرۈچـهرنى كه سـىلڭتاائالنىـهللا. لهزۋغـان نامىزىـدىن ەئۇ يىـل وئق70 هيىـد ۆئڭنىشى، ۇئۇرۇت

كنـى همچنـى ەئهي( ائرىلىقىدىكى مىقدار ڭغىشنىېگىنى ىئككى سۆيولىدا تهللاكىمكى ! الرڭيولىدا غازات قىلىهللار؟ همسىلهرمۆياخشى ك
  2».ۇاجىب بولىدۋت هننه جه كىشىگن، ۇئهش قىلىدىكۇرۇئ) ارتىش ائرىلىقىدىكى مىقداردا بىر تهنهبىر تارتىپ، ي

بِيلِ اللَّـهِ؟  :ۇت قىلىنىـدهايۋنلىكـى رىـهگېنداق دۇ مڭ نى هيرهرۇ ھۇبەئ َ لَـا «: قَـالَقِيـلَ يَـا رسـولَ اللـهِ مَـا يَعْـدِلُ الْجِهَـادَ فِـي سـ
بِيلِ اللَّـهِ كَمَثَـلِ الـصَّائِمِ «:  ثُمَّ قَـالَ»لَا تَسْتَطِيعُونَهُ«:  فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ»تَسْتَطِيعُونَهُ َ مَثَـلُ الْمُجَاهِـدِ فِـي سـ

 هۋ تهلىـزهپ(! ىسىـچلەئ ڭىـنهللا ىئ» ‹امٍ وَال صَالةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَـالَىالْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللَّهِ ال يَفْتُرُ مِنْ صِيَ
 غـا قـادىرڭنىر ۇئهسـىل«: دىېـنـداق دۇ مر همبهيغهپ. پ سورالدىهد› ؟ۇلىدېر كهۋل باراهميولىدىكى جىھادقا قايسى ەئهللا )اتباۋاس

غـا ڭنىر ۇئهسـىل«: ر همـبهيغه پهممىـسىده ھڭنىـۇب. تىم قايتـا سـورىدىېـچ ق دىن ىئككى ياكى ۈئر همبهيغهالر پۇئ» .رهبواللمايسىل
رك هپىتى، تۈ سـڭچىنىـۇ يولىـدا جىھـاد قىلغڭنىـهللا«: دىېـنـداق دۇ مر همـبهيغهيىن پېـدىن كڭـنىۇئ. يتتـىهد» رهقادىر بواللمايسىل

 ڭچىنىـۇرغۇن قىيامـدا تهنلىـك بىـلهتمپ ىئتاەئۇتلىرىنى وئقـه ائيڭنىهللاچىسى ېچى، بوشاشماستىن كۇتقۇزى روزا تۈندۈستىن كهتمەئ
   3».رهدهنغا ققايتقا) جىھادتىن(جاھىد ۇيولىدىكى مهللار، تاكى ۇھالىغا وئخشاشت

. لهزۋ ەئۇدىنمـهمرج ۆئه ھهۋج هرز ھهبھىـسىزكى جىھـاد ــــ پۈش: [ۇيـدهنداق دۇ مهاللۇھهھىمه رهيمىيهل ىئسالم ىئبنى تۇيخهش
 ۇلىــشتىنمت قىه ىئبــادهمـدهرهســجىدى ھهلىـدىغان مېر كهۋت نامازغـا بــاراكــەئه رڭز مىــۈغــان يـۇ وئقهردهسـجىدلهنداقال باشــقا مۇشـ
أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ : ۇزى ىئسپاتاليدۆ سۇنۇ مڭتاائالنىهللاقتىنى ۇ نۇب. لهزۋەئ

قـا، هللات قىلىـشنى ۋمنـى ائهرهسـجىدى ھهشـنى، مهمىنلهن ته بىلۇر ھاجىالرنى سهسىل  عِنْدَ اللَّهِوَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ
الر  ۇئهزىرىـده نڭنىـهللار؟ هسابالمـسىلېوئخـشاش ھ) ىئمانىغـا (ڭ يولىدا جىھـاد قىلغانالرنىـڭنىهللا هۋيتقان  ىئمان ېئهنىگۈت كهائخىر

   4[5.سهموئخشاش ەئ

  . دىس بارهىر ھت قىلغان بهايۋشىردىن رىهئمان ىئبنى بۇسلىم، نۇبى توغرىسىدا ىئمام مهۋهش سۈشۈ چهۋپسىرى ه تڭتنىه ائيۇب

 ڭالرنىـپ، ۇئۇت نازىـل بولـه ائيۇنلىكـى توغرىـسىدا ىئختىالپلىـشىپ قالغـان چاغـدا، بـهل ىئكهزۋ ەئڭلنىـهمر قايـسى ەئهساھابىل
  .م قىلغان ىئدىۈكۆرىسىدا ھۇوئتت

غا ىئتتىپـاق ڭىنۇن بىلىـدىغان ائلىمـالر شـهك مهدڭنىۇشـ: [ن ىئـدىهگېـنـداق دۇنـدا مۇ بىـر وئرهنه يهاللۇھهھىمه رهيمىيهىئبنى ت
 هۋل هزۋ ەئۇ روزىـدىنمهپلهل، نهزۋ ەئۇجدىنمه ھۇئ. ل يوقهمك ەئهلرهزۋ ەئۇ جىھاد قىلىشتىنمه ىئچىدڭرنىهتله ىئبادهپلهنكى، نهلگهك
  .لهزۋ ەئۇ نامازدىنمهپلهن

ن هگېـنـداق دۇ م هيرهرۇ ھـۇبـتتـا ەئهھ. لهزۋ ەئۇرغاندىنمۇ تهستهددهقۇل مۇيته بهۋ هدىنه، مهككهش، مۇرۇيولىدا رىباتتا تهللا
 ۇنىـــدا تاپقىنىمـــدىنمې يڭدنىهۋســـلەئۇرهجهچىـــسىنى ھېدىـــر كها قڭـــم، ماۇشـــۇرۇيولىـــدا رىباتتـــا تهللا هچې بىـــر كـــڭنىـــېم{: ىئـــدى

  } .كهكرۈملۈيۆس

ن ۈچـ ۈئڭنىۇشـ. ردىۆق كـۇن ائرتـت قىلىـشتىه ىئبـادهچىـدېل كهزۋ ەئڭ ەئهۋمىن ېل زهزۋ ەئڭشنى، ەئۇرۇ رىباتتا تهچې، بىر كۇئ
ـــبهيغهپ ـــ ۇئهۋ ر هم ـــرنڭنى ـــسه مهچچه ســـاھابىلىرى، بى ـــدىن مهۋ ڭرنىهتلهق ـــدهجى ـــده ياشىماســـتىن مهككى ـــايتتىهدىنى  ۇئ.  ياش
ننى هشـــمۈ دتىــدىغان، ۇئۇن قورقهشــمۈنــى دن، ۇئهگېــنكى رىبــات دۈچــ. راتتىۇ رىباتتــا تــهدىنىــدهالر م بىــرى، ۇئڭرنىهتلهقــسهم
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

. رۇچىـدۇرغۇ رىباتتـا ترسـا ۇئۇن تهلىنىش نىيىتـى بىـلداپىەئۇندىن مـهشـمۈنـداق جايـدا دكىمكـى ۇئ. رۇشـتۇرۇتىدىغان جايـدا تۇقورق
وَاهُ مِـنَ الْمَنَـازِلِرِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّ«: نهگېنداق دۇ مر همبهيغهپ.  باغلىقهتكهر نىيهللهمەئ ِ بىـر » «هِ خَيْرٌ مِـنْ أَلْـفِ يَـوْمٍ فِيمَـا سـ
  1».رۇ ياخشىراقتۇندىنمۈ كڭدىن باشقا جايالردىكى مىڭنىۇئ) ش،ۇرۇييار تهپ تۈتۈنى جىھادنى كهي(ش ۇرۇيولىدا رىباتتا تهللان ۈك

هْرٍ «: نهگېنداق دۇ مر همبهيغه، پۇت قىلىنىدهايۋنداق رىۇ دىن ملمان هسلىمدا سۇھىھ مهس َ يَامِ شـ ِ رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صـ
ش ۇرۇيولىدا رىباتتـا تـهللاز ۈندۈ ك- هچېبىر ك» «مَلُهُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَوَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا أُجْرِيَ عَلَيْهِ عَ

كىمكـى رىباتتـا . رغانـدىن ياخـشىۇ قىيامـدا ت)ىسىـچېك (هۋتقان ۇروزا ت) زىۈندۈك(بىر ائي ) ش،ۇرۇييار تهپ تۈتۈنى جىھادنى كهي(
 سـوراقالردىن - سـوائل هۋبرىـدىكى ائزاب هق. ۇرىـدۇاملىشىپ تۋتتىن بولغان رىزىقى داهننهغا جڭنى، ۇئهتسهپ كۈل ۆئهتتهرغان ھالۇت

زىلىتى قانداق ه پڭنداق بولسا، جىھادنىۇشۇت مهزىلهرىبات توغرىسىدىكى پ. ۇمىن بولىدكىردىن ەئهر، نهنكۇنى مه ي2».ۇمىن بولىدەئ
  ] چى؟بولماق

يىن قالسا، ېردىن كهللهمرز ەئهن پهم‹: نهگېنداق دۇل مهنبهد ىئبنى ھهھمىئمام ەئ: [ۇيدهنداق دۇ مهاللۇھهھىمه رهدامۇىئبنى ق
   3›.نهيمهلنى بىلمهمچقانداق بىر ەئېك ھهلرهزۋجىھادتىن ەئ

 يولىــدىكى جىھــادتىن ڭنىــهللازىلىرىــدىن ۋره دڭبىــز ياخــشىلىقنى‹: نهگېــنــداق دۇد مهھــمىئمــام ەئ: ۇيــدهنــداق دۇم مهرســەئ
  › .يمىزهكىنى بىلمهلرهزۋەئ

ــاد مهپ ــى زىي ــى ىئبن ــداق دۇزل ــن ــهم: نهگې ــام ەئڭن غازاتنى ــدا، ىئم ــهھم ىئــشى زىكــرى قىلىنغان ــڭدنى ــالپ ت ــداق ۇپ مۇرۇ يىغ ن
  › .ل يوقهمك ەئهلرهزۋەئ) نى جىھادتىنهي(دىن ڭنى ۇئه ىئچىدڭرنىهللهمياخشى ەئ‹: لىغان ىئدىمڭنلىكىنى ائهگېد

ر هۋ بـاراهرسـهچقانـداق بىرنېچرىشىـشقا ھن ۇئهن بىـلهشـمۈد‹: نهگېـنـداق دۇت قىلىـپ مهايۋدتىن باشقىالر رىـهھم ىئمام ەئهنهي
 هۋالر ىئـسالمنى ر، ۇئهمله قىلىدىغان ائدڭهن جه بىلنهشمۈزىلى، دۋ ەئڭ ەئڭرنىهللهمزى قاتنىشىش ەئ ۆئهاسىتۋ بىهگڭهج. ۇيدهلمهك
الر م، ۇئهر خـاتىرجهنكى، كىـشىلهھـالهۋل؟ هزۋدىن ەئڭـنىل ۇئهمقايسى بىر ەئ. رۇردهرمىتىنى قوغدايدىغان كىشىلۆ ھڭلمانالرنىۇسۇم

لمانالرغا، ۇسـۇ پايدىـسى مڭنىـۇئ. رۇرىـشتې مـالنى بهۋنكى جىھـاد جـان ۈرسـا، چـۇن تهرگه جـانلىرىنى بڭزلىرىنىـ ۆئهتتهقورققان ھال
 هۋل پايـدا همجىھـادتىن باشـقا ەئ. ۇمى بولىدۇ وئمهممىسىگه ھڭ ائيالالرنىهۋر  ائجىزى، ەئهۋكى ۈچلۈى، كڭ چوهۋ كىچىكى ڭالرنىۇئ
  4]›.سهمر ەئهۋل باراهمچقانداق ەئې ھۇجرىدىم ەئهۋزىلىتى ه پڭنىن جىھادقا ۇئۈچ ۈئڭنىۇش. ۇيدهلمهر كهۋغا باراڭنى ۇئهردهتهخ

 ىئبنـى هىيۋائۇرھى كىتابىـدا، مـه شـڭزىنىـناملىق كىتابىغا يازغـان ۆئ» بىيرهل كۇرهسىي «ڭدنىهممهھۇخسىي ىئمام مهرهىئمام س
 راھىبلىـق هدىـچىئ ڭتنىهممربىر ۈئهھ« »في كُلِّ أُمَّةٍ رَهْبَانِيَّةٌ وَرَهْبَانِيَّةُ هَذِهِ األُمَّةِ الْجِهَادُ«: ڭ نىر همبهيغهت قىلغان پهايۋرى  هررۇق

ش ۈكـۆ چهتكهنىـسى، ىئبـاده مڭراھىبلىقنىـ: [نهگېنداق دۇ مهرھىسىده شڭدىسنىهن ھهگېد» رۇ راھىبلىقى جىھادتڭتنىهمم ۈئۇبار، ب
 ڭردىن ائيرىلىــپ راھىبالرنىــه كىــشىله ىئچىــدڭرنىــهتلهمم ىئلگىرىكــى ۈئۇبــ. رۇتىــشترك ېئهشــنى تۇل بولۇشــغهنيــالىق ىئــشقا مۇ دهۋ

 ياشــاپ هن بىــرگهر بىـلهت قىلىـش، كىــشىلهردىن ائيرىلىـپ ىئبــاده كىــشىله ىئچىــدڭالرنىـۇئ. ن بــوالتتىهشــى بىـلۇرۇتخـانىالردا تهىئباد
لَامِ«: ڭزىنىنى ۆئۇ بر همبهيغهيىن پېك. ىئدىل هزۋت قىلىشتىن ەئهىئباد ْ ن هگېـد» ىئـسالمدا راھىبلىـق يـوق« »لَـا رَهْبَانِيَّـةَ فِـي الْإِسـ

ن هر بىـلهجىھادتـا كىـشىل. ، جىھاد ائرقىلىـق بولىـدىغانلىقىنى بايـان قىلـدىڭ راھىبلىق يولىنىڭتنىهمم ۈئۇن ىئنكار قىلىپ، بهزى بىلۆس
 ڭنىۇشـ. ۇكىللىنىدهش شـۇل بولـۇشـغه مهلـگهمللىـسى بولغـان ەئهقىرى پۇ يـڭ ەئڭ ىئشىدىن بوشاپ دىننىڭنيانىۇ دهۋ ياشاش هبىرگ

 هۋش ۇيرۇىققا بـدا ياخـشىلڭـنى ۇئهنهي. پ ائتىـدىهد) للىـسىهقىرى پۇ يـڭنـى ەئهي( لوككىسى ڭ جىھادنى، دىننىر همبهيغهن پۈچۈئ
 ۇئ.  تـوغرىالش بـارهرىجىـگه ائلىـي دڭزىنى ەئدا ۆئڭنى ۇئهنهي. رۇپىتىدۈ سڭتنىهمم ۈئۇشۇ بولسا مپ، ۇئۇش بار بولۇيامانلىقتىن توس

  .]رۇكىدۈچلۈ كڭ ەئڭپ، راھىبلىق يوللىرىنىۇھىدلىك بوله شۇبولسىم

ــي تهلمان كىــشى، ھۇســۇن مۈچــ ۈئڭنىۇ شــ ــم ېئهربى ــادېلىــپ قې جىھــادتىن قهۋلىــش لى ــلهتلهلىــشىغا باشــقا ىئب ل ۇشــغهن مهر بى
 ڭرنىهنـدىلهپ، بۇشـى بولـۇرۇ ائزدڭيتاننىهك، شـهيتقاندم ېئۇييه ىئبنى قۇلكى بهب. سلىكى الزىمهتمهرسۆ قىلىپ كهبولغانلىقىنى باھان
  .رۇقىدۇ توس-6يولىدا قويىدىغان 

  .شهستلهشنى قۈرۈشۈفرىغا چۇندىنى كهق، بۇتوس -1
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

  .شهستلهشنى قۈرۈشۈ چهتكق، بىدەئۇتوس -2
  .شهستلهشنى قۈرۈشۈناھالرغا چۇ گڭق، چوۇتوس -3
  .شهستلهشنى قۈرۈشۈناھالرغا چۇق، كىچىك گۇتوس -4
 . شهستلهشنى قۈرۈشۈيدىغان ىئشالرغا چهرىلمېاب بۋپ قىلسا ساۈتۈرز ۆئۈردىن يهتلهق، ىئبادۇتوس -5

  . شهستلهشنى قۈرۈشۈ چهرگهللهمل بولمىغان ەئهزۋ ىئچىدىن ائجىز، ەئڭرنىهتلهق ىئبادۇ توس-6: [نهگېنداق دۇم مۇييهىئبنى ق

 ائجىـز هنـدىگهب. ۇرسـىتىدۆردازالپ چىرايلىـق كهغـا پڭنىرنـى ۇئهللهم ائجىـز ەئهۋ ۇيـدۇيرۇ بهرگهلـلهمندىنى ائجىـز ەئهيتان بهش
 پايدىـسى هۋك هلـرهزۋ ەئۇدىنمڭـنىر ائرقىلىـق ۇئهلـلهم ەئنـدىنى ۇئه بۇبـ. ۇرسـىتىدۆپ كۈرۈپتـۆ پايدىنى كهۋت هزىلهردىكى پهللهمەئ

ــان ەئ ــاتتىراق بولغ ــهمك ــدىن ي ــسهشــنى مۈتۈرز ۆئۈل ــدهق ــدىنى ســاهيتان، بهنكى شــۈچــ. ۇت قىلى ــڭابنىۋن ــا ۈ ت ــدىن زىيانغ پ يىلتىزى
 – ۇ قىلىـدهمهچرىتىـشنى ترىجىلىرىدىن زىيانغا ۇئه ائلىي دهمدهزىلىتى ھه پهۋ كامالى ڭابنىۋن چاغدا، ساهلگهچرىتىشتىن ائجىز كۇئ
لـدىن همك ەئۈملۈيۆك سـهكـرهغـا بهللا، هلـگهملـدىن ائجىـز ەئهمك ەئۈچلـۈ، كهلگهمل ەئهزۋيرىي ەئهلدىن غهمل ەئهزۋ ەئندىنىه، بهد

 هدىـسته بىـر ھهنهي. ۇپ قويىـدۈرۈنـدهزلۈ يهلـگهمچى ەئۇلـدىن، رازى قىلغـهمچى ەئۇك رازى قىلغـهكـرهنـى بهللا، هلـگهمك ەئۈملۈيۆسـ
  .  نهلگهپ كهد» رۇ چوققىسىدڭلوككىسىنى) ڭنى دىننىهي (ڭ ىئشنىجىھاد« »الْجِهَادُ ذُرْوَةُ سَنَامِ الْأَمْرِ«

 هۋنلىرىـدا قويىـدىغان ۇ وئرڭزىنىـرنـى ۆئهللهمچى، ەئۇغڭپىـق يولىـدا مـاۋه ىئچىـدىن تڭتـال، ىئلىـم ىئگىلىرىنىـهقهقنى پۇ توسـۇب
  1.]ۇيدهلهتپ ۆئۈسۆرال به راستچىل كىشىلهۋر ۇقڭر داىئرىسى چوهزهرىدىغان، نېققىنى به ھڭنى ۇئهق ىئگىسىگهربىر ھهھ

قىدىـسىدىكى  ەئلجامـاەئهۋننى ۈھلـى سـپ، ەئۇسىلىـسىدىكى ىئزاھـات بولـهش مۇق بولۇ بىرىدىن ائرت- بىر ڭرنىهللهم ەئۇمانا ب
عْبَةً فَأَفْـضَلُهَا قَـوْلُ ال إِلَـهَ إِالَّ اللَّـهُ «: ڭ نىـ هاللۇلۇسهغا رڭنىۇئ. رۇقارار ائلغان بىر ائساست ُ تُّونَ شـ ِ بْعُونَ أَوْ بِـضْعٌ وَسـ َ اإلِيمَـانُ بِـضْعٌ وَسـ

زىلى ۋ ەئڭر، ەئۇ شاخچىدهچچه ياكى ائتمىش نهچچهتمىش نهىئمان، ي» «وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ األَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ اإلِيمَانِ
 بىـر ڭر، ھايـا ىئماننىـۇتنـى يوقىتىـشتهرزىيىنى يولـدىن ەئۋۆ تـڭر، ەئۇيىشتېد› قىقىي ىئالھ يوقهھ دىن باشقاهللاـــ بىر  ال إِلَهَ إِالَّ اللَّه‹

  .ۇت قىلىدهزى دااللۆن سهگې د2».رۇشاخچىسىد

ت قىلىش، هۋرائن تىالۇن قهلگهتلىنىپ كهاقىتتا ائدۋ جىھاد قىلغان هۋن لىم ائلغاهربىي تهلمان ھۇسۇكى، مۇىئككىنچى ىئزاھات ش
. رماسـلىقى الزىـمۇ قايغهلـسهشـتىن ائجىـز كۇرۇامالشتۋرنـى داهللهم ەئهپـلهشقا وئخـشاش نۇتۇ روزا تهۋش ۇيتىش، ناماز وئقزىكرى ېئ

إِذَا مَـرِضَ «: ڭ نىـر همـبهيغهلىلـى، په دڭنىۇب. ۇرىدۇپ تۇ جارى بولهستىگ ۈئڭ كىشىنىخالىسا، ۇئهللاجرى  ەئڭممىسىنىه ھڭنىۇائش
قىم، ساق ۇغا مڭنىر قىلسا ۇئهپهپ قالسا ياكى سۇل بولهسې كهندهر بهگەئ« »الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

  .رۇزىدۆن سهگې د3».ۇرىدۇزىلىپ تېىشى ي وئخشڭمىلىنى قىلغان ەئهتتهھال

 ۇم قالغـان بـۇھـرهر مهن كىـشىلۇرغـۇ، نڭمنىهرقانداق ائدهر قىلغان ھهسسهيۇ جىھاد قىلىشنى مهۋلىش لىم ېئهربىي تهتاائال ھهللا
بِيلِ اللَّـهِ «: نهگېـنـداق دۇ مر همـبهيغه پهقته ھۇب. الزىم ىشىلىق ىركۈشتاائالغا هللان ه ائساسهتكهمېن َ مَـا اغْبَـرَّتْ قَـدَمَا عَبْـدٍ فِـي سـ

  4».ۇيدهتمهغا دوزاخ وئتى يڭنىن، ۇئهيولىدا توپىال بولىدىكهللا ىئككى تاپىنى ڭندىنىهبىر ب« »فَتَمَسَّهُ النَّارُ

گىنى ۆيولىـدا تـهللا« »مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ رَجُلٍ مُـسْلِمٍ فَـوَاقَ نَاقَـةٍ وَجَبَـتْ لَـهُ الْجَنَّـةُ« :نهگېنداق دۇ مهنه ير همبهيغه پ
 قىلغــان داھــىج) دا بىــر تــارتىش ائرىلىقىــدىكى مىقــدارهنهكنــى بىــر تارتىـپ، يهمچنــى ەئهي( ائرىلىقىــدىكى مىقــدار ڭغىــشنىېىئككـى س

  5».اجىبۋت هننه جهرگلمان ەئۇسۇرقانداق بىر مهھ

 . شىغا باغلىقۇ يوق بولڭچى ائمىلنىۇكاپاتنى توسقۇ مۇ شهققىده ھڭكاپات، ىئگىسىنىۇ بايان قىلىنغان مهردهدىسله ھۇكىن بې ل

رنـى هملهن ائدهگېـد» الر دوزاختـاۇئ«: ر همـبهيغهق پۇلـۇالر توغر ۇئهۋ قىلغـان ڭهرىـدا جۇزۇ ھڭ نىـر همبهيغهقىرىدا پۇبىز ي
ــد ــ. قۇبىل ــاتهدڭنىۇش ــر دۇك، ب ــام هگې ــا ېئ-ن ن ــشىش ۈئ ائتاقق ــرى ــان ائدۇرن ۇئۈچ ــسىدىكى ھهش قىلغ ــسكهم توغرى ــشاش هدى  وئخ

چى رىيـا ۇجىـردىن توسـقك ەئهندهلگه كهدىستهندىكى ھهۋۆت قىلىنغان تهايۋ دىن رىد سۇئهددى ىئبنى مۇخ. قۇلىدڭرنى ائهتلهايۋرى
ــۇغرهقىلىــش، م ــنۇرل ــكهنىمه غهۋت قىلىــش، خــاىئنلىق قىلىــش، هق، مىن ــانهت ــالره خىي ــده بت قىلىــش قاتارلىقالرغــا وئخــشاش ائمىل  هزى

لىـپ قالغـان ې قڭنىـيىن ۇئېـچى ائمىـل جىھـادتىن كۇجىـردىن توسـق ەئهزىـدهب. ۇيـدا بولىـده پهاتقان ھالىتىدۋلماندا جىھاد قىلىۇسۇم
فَوَاللـه « :نهگېـنداق دۇ مر همبهيغهچى پۈرىلگېپ بهزلۆراست س) رىپىدىنهببى تهر(چى، ۈزلىگۆراست س .ۇلىدېيدانغا كهھاياتىدا م

                                                             
 رهتله ب-226، -222 جىلد - 1» سسالىكىينۇدارىجهم« 1
 ايىتىۋسلىم رىۇم 2
 ايىتىۋخارى رىۇب 3
 ايىتىۋخارى رىۇب 4
 ايىتىۋ تىرمىزى رىهۋد ۇۋ داۇبه ئ5
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الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِالَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْـهِ الْكِتَـابُ فَيَعْمَـلُ بِعَمَـلِ أَهْـلِ النَّـارِ 
مْ لَيَعْمَـلُ بِعَمَـلِ أَهْـلِ النَّـارِ حَتَّـى مَـا يَكُــونُ بَيْنَـهُ وَبَيْنَهَـا إِالَّ ذِرَاعٌ فَيَـسْبِقُ عَلَيْـهِ الْكِتَـابُ فَيَعْمَـلُ بِعَمَـلِ أَهْـلِ الْجَنَّــةِ فَيَـدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَـدَكُ

مىلىنى قىلىپ  ەئڭتنىهننهھلى جەئالر ڭ بىرىڭرنىهن سىلهتهقىقهمكى، ھهسهن قهبىلهللاقىقىي ىئالھ يوق هزىدىن باشقا ھۆئ» «فَيَدْخُلُهَا
 ڭھلـى دوزىخىنىـلىـپ، ەئېزىلغىنـى غالىـب كې يهقـدىردهغـا تڭنىزال قالغانـدا ۇئه ائرىلىقىـدا بىـر گڭتنىـهننهن جه كىشى بىلتتاكى ۇئهھ
 كىـشى كى ۇئتتـاهمىلىنـى قىلىـپ ھ ەئڭھلى دوزاخنىالر ەئڭ بىرىڭرنىهن سىلهتهقىقهھ. ۇتىدې، دوزاخقا كىرىپ كه د– ۇمىلىنى قىلىدەئ
 - ۇمىلىنـى قىلىـد ەئڭتنىـهننهھلى جلىپ، ەئېزىلغىنى غالىب كېي) هقدىردهت (ه كىشىگزال قالغاندا ۇئه ائرىلىقىدا بىر گڭن دوزاخنىهبىل
  1».ۇ كىرىدهتكهننه، جهد

نَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَـلَ أَهْـلِ الْجَنَّـةِ وَإِنَّـهُ مِـنْ أَهْـلِ إِ« :نهگېنداق دۇ مهنه ير همبهيغهپ
 ڭھلـى دوزىخىنىـ ەئ)هشـتۈنۈرۆ كهرگهكىـشىل(پ، ۇرۇپ تـۇھلىـدىن بولـت ەئهننه، جهنده بنهتهقىقهھ» «النَّارِ وَإِنَّمَا األَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ

بھىــسىزكى ۈش. ۇمىلىنــى قىلىــد ەئڭننىتىنىــهھلــى جەئ) هشــتۈنۈرۆ كهرگهكىــشىل(پ، ۇرۇپ تــۇھلىــدىن بولــ، دوزاخ ەئۇمىلىنــى قىلىــدەئ
  2». باغلىقهنچىسىگهگۈر تهللهمەئ

 هنـدىگهنچىـسىنى بهگۈ تڭلنىـهمەئ‹: نهگېـنـداق دۇتتـال مهىئبنـى ب: [ۇيـدهنـداق دۇ مهرھىسىده شڭدىسنىه ھۇر بهجه ىئبنى ھ
، هنلىكىنــى بىلــسهچى ىئكۇ نىجــات تــاپقڭزىنىــ ۆئهنــدهنكى بۈچــ. دبىــر بــاره ته ىئــنچىكهۋت هكمېن ھــهتــكه يهكىگېرماســلىقتا چــۇقتۇئ
 ا ۇئڭۇشــ. ۇ قىلىــده زىيــادۇخىمــېشــلىكنى تهركه، سهتىــدىغانلىقىنى بىلــسېپ كۇر ھــاالك بولــهگەئ. ۇق قىلىــدۇنلــۇرۇ ھهۋ ۇرلىنىــدۇغرهم
  3]›.لغانۇرۇ ىئش يوشۇن بۈچشى ۈئۇرىسىدا بولۇ وئتتڭارلىقنىۋمىد ۈئهۋش ۇ قورقڭندىنىهب

 ر همـبهيغهپ! نۇيـدا بولمىـسه په سىزدهرسهر نهتىدىغان بىرېۋ قىلىهابىنى زايۋ ساڭىزنىڭكى، جىھادىڭۇرىس بولېغا ھڭنىۇسىز ش
 ر همـبهيغهپ. ردىهر بهۋهپ خهد» الر دوزاختـاۇئ«ق ۇلـۇالر توغر ۇئر همبهيغهپ!  قارىمامسىز؟همگۋه جىھاد قىلغان بىر قهن بىللهبىل
ردىـن هللهم ياخـشى ەئۇ قارىمامسىز؟ مانـا بـهمگۋهد بولغان قهرتۇيىن مېندىن كهتكهپ كۇاپات بولۋ ر همبهيغهمراھ بولغان، په ھهگ
  . رۇردهزلۆن سهلگه كهققىده ھهنچهگۈيىنكى يامان تېك

مىننـى قانـداق ېغا زڭنى ۇئهۋىقىغا ق قىلغانلهپپهۋۇ مهبىگۋه قانداق تڭتاائالنىهللان قاتىلنى هرگۈلتمنى ۆئهز ائدۈيىن يېدىن كڭنىۇئ
ر ىئـدى، هھىرگې سـهنـدهتىگالر ەئۇئ: [ۇيـدهنداق دۇسىر مهىئبنى ك! ڭ قاراهرلىرىگهھىرگې سڭننىۋ پىرەئهۋ! ڭقىېقاتلىغانلىقىغا قاراپ ب

  4.] ائيالندىهرگهھىدله ياخشى شهپتهرهچ تهك

رنـى هللهم يامـان ەئۇمانـا بـ. رۇ ىئگىـسىدڭتنىـهزىلهك پۈيـۈتـاائال بهللا. ۇرىـدې بهپ خالىغـان كىـشىگۇولـزلـى به پڭنىـهللا ۇمانا بـ
  .رۇردهزلۆن سهلگه كهققىده ھهنچهگۈيىنكى ياخشى تېقىلغاندىن ك

ــوبُهُمْ وَجِ :ۇيــدهنــداق دۇتــاائال مهللا ــوا وَقُلُ ــا آتَ ــونَ مَ ــذِينَ يُؤْتُ ــونَوَالَّ ــمْ رَاجِعُ ــى رَبِّهِ ــمْ إِلَ ــةٌ أَنَّهُ ممــا رىــدىغان ەئې بهدىقهســ لَ
  5رهرىدىغان كىشىلۇپ تۇقايتىپ بارىدىغانلىقىدىن دىللىرى قورق) نۈچرىش ۈئېساب بېھ(رگاھىغا ه دڭردىگارىنىهۋرهپ

، ۇت قىلىـدهايۋنـداق رىـۇنھـادىن م ەئهاللهزىـيه رهد ائىئـشهھـمىئمـام ەئ: [ۇيـدهنـداق دۇ مهپـسىرىده تڭتنىه ائيۇسىر بهىئبنى ك
قايتىــپ ) نۈچـرىش ۈئېـساب بېـھ(رگاھىغـا ه دڭردىگارىنىـهۋرهممــا پەئ! هاللۇلۇسـهىئ ر‹: نهگېـنـداق دۇنھـا م ەئهاللهزىـيه رهائىئـش

پ وئغرىلىــق قىلىــدىغان، زىنــا قىلىــدىغان، ھــاراق ۇرۇپ تــۇدىــن قورقــهللا  ۇئرهرىــدىغان كىــشىلۇپ تۇبارىدىغانلىقىــدىن دىللىــرى قورقــ
  › ؟ۇممهىئچىدىغان ائد

يـاق، ىئ « »الَ يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ ، وَلَكِنَّهُ الَّـذِي يُـصَلِّي وَيَـصُومُ وَيَتَـصَدَّقُ وَهُـوَ يُخَـافُ اللَّـهَ عَـزَّ وَجَـلَّ« :دىېنداق دۇ مر همبهيغهپ
  ».رۇمدهرىدىغان ائدېب هدىقه سهۋيدىغان ۇتىدىغان، ناماز وئقۇ روزا تهتتهدىن قورققان ھالهللا كىن ۇئېل!  قىزىڭسىددىقنى

الَ يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ، وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، وَ يَخَـافُونَ « :نهگېنداق دۇ مهدىستهت قىلغان ھهايۋتىرمىزى رى
ــنْهُمْ ــلَ مِ ــزىڭيــاق، ىئ ســىددىقنى« »أَنْ الَ يُتقَبَّ ــ!  قى ــهمالر ەئكىن ۇئېل ــ قڭللىرىنى ــان ھــالېلىنمــاي قېل قۇوب ــشىدىن قورقق  روزا هتتهلى

  ]».رۇردهملهرىدىغان ائدې بهدىقه سهۋيدىغان ۇتىدىغان، ناماز وئقۇت

                                                             
 ايىتىۋسلىم رىۇ مهۋخارى ۇب 1
 ايىتىۋخارى رىۇب 2
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

  .ۇلىشىدىن قورقىدېل قىلىنماي قۇيلىدىن قوبهپۈب تهۋه ىئككى سڭللىرىنىهمر ەئهتتىكى كىشىلهپۈقىرىقى سۇ يۇمانا ب

 » ۇيدهيدىغانلىقىنى بىلمهگۈن ته بىلهمې نڭللىرىنىهمالر ەئ، ۇئ» باغلىقهنچىسىگهگۈر تهللهمەئ.  

 ۇيـده يـاكى يـوق؟ بىلمۇل قىالمـدۇمىلىنى قوبـ ەئڭزلىرىنىۆئهللاالر ، ۇئۇقدىردىمهن تهگىگۈن تهمىلى ياخشىلىق بىلر  ەئهگ ەئ .
پ قالىـدىغان ۇشىنى توسـۇل بولۇ قوبهزىرىده نڭنىهللا ڭنىكىن ۇئې لۇل بولىدهممهكۇ مهۋ ياخشى هزىدهشى بۈنۈرۆ كڭلنىهمنكى ەئۈچ

قـسىنى ۇخپىـي نهدىن باشقىالرغا وئخـشاش مڭنى ۇئهۋيىش ېرىش، ھارام يېت بهرزىيت قىلىش، ەئهق قىلىش، مىننۇرلۇغرهرىيا قىلىش، م
  . ۇبولىد

 »لَــنْ يَنْجُــوَ أَحَــدٌ مِــنْكُمْ بِعَمَلِــهِ«: ر همــبهيغه، پۇرىدىن خــالىي بولــسىمبلىهۋه ســڭلىــشنىېل بولمــاي قۇل، قوبــهمادا ەئۋنــا
ھىـم ه رهنـدىگه بڭتاائالنىـهللا ىئش هنهيىن يېدىن كڭنىۇك شهندهگې د1»ۇن نىجات تاپالمايدهمىلى بىلچبىر كىشى ەئېالردىن ھڭىئچى«

  . باغلىققىلىشىغا 

ولَ اللَّـهِ قَـالَ وَال « :نهگېنداق دۇ مهنه ير همبهيغهپ ُ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنَّهُ ال يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ قَالُوا وَال أَنْتَ يَـا رَسـ
 هتكهنـنهنكى جۈچـ. الرڭۇشـال بولـۇالر، خڭۇتـۇراھـال يـول تۇ وئتت، توغرا)بارلىق ىئشالردا(» «غْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍأَنَا إِال أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِمَ

لىــپ  ېئهتكهنـنهج) للىــرىهمەئ (ۇلچىــسى سـىلىنىم ەئڭنىـهللاىئ ‹: دىېــالر دۇئ» .ۇيـدهلمهلىــپ كىرمىلـى ېئ ەئڭنىــچبىـر كىـشىنى ۇئېھ
ن هت بىـلهھـمه رهۋت هغپىـرهتـاائال مهللانى ېكىن مېل. ۇيدهلمهلىپ كىرمىلىم ېئ ەئۇنىمېم«: دىېنداق دۇ مر همبهيغهپ› ؟ۇمدهلمهكىر

  2».ياپقان

  .ۇن كىرىدهھمىتى بىله رڭنىهللالكى ه بۇيدهن كىرمهمىلى بىلچقانداق بىر كىشى ەئې ھهتكهننهج: [ۇيدهنداق دۇر مهجهىئبنى ھ

  : ۇاب چىقىدۋت جاۆدىن تڭنىۇب‹: نهگېنداق دۇزى مۋهىئبنى ج

ھمىتــى بولمىغــان بولــسا ىئــدى، ىئمــان ھاســىل ه رۇ بــڭنىــهللار هگەئ. رۇھمىتىدىنــده رڭنىــهللاش، ۇق بولــهپپهۋۇ مــهلــگهم ەئ
  . بولمايتتى ھاسىلۇتمهلىدىغان ىئبادې ائرقىلىق نىجاتلىق قولغا ك ۇئهۋبولمايتتى 

ر خوجىسى هگەئ. ه خوجايىنىال ىئگهمىلىگ قىلغان ەئڭنىن ۇئۈچ ۈئڭنىۇش. قۇللەئهتلىرى خوجايىنىغا تەئهنپه پايدا ـ مڭلنىۇ ق
ــۇ قۇئ ــان ەئڭلنى ــگ قىلغ ــهمىلى ــسا، ۇئۇن مه ائساس ــائم قىل ــاتالپ ىئن ــى ۇئكاپ ــان ىئنائم ــ قىلغ ــ ائرڭ خوجايىننى ــه پهقچۇت ــى بول پ ۇزل
  . ۇسابلىنىدېھ

ت ىئچىـدىكىهنـنهج. (ۇ بـاغلىق بولىـدهھمىـتىگه رڭنىـهللازى  ۆئڭ كىرىـشنىهتكهنـنهن ـــ جهلگهنداق كۇ مهردهدىسلهزى ھه ب( 
  . باغلىقهرگهللهمشى ەئۈنۈلۆ بڭرنىهرىجىلهد

ــا ــرى ائز همت ەئهد ىئب ــدۋللى ــ. ۇيــدهگىمۈكاپــات تۇ، مۇاقىــت بولى ــدىغان نېپ كهگۈت يــدىغان هگىمۈكاپاتىغــا، تۇ مڭرســىنىهتى
  3]›.ۇ بولمايدهىرىدۋ باراڭرنىهللهمكى، ەئۇن بولىدهت بىلهمهرھه م-زلى هىئنائمنى ائتا قىلىش پ

پ ۇلــۇزۇ بڭابىنىۋ سـاڭلمان، قىلغـان جىھادىنىـۇسـۇت قىلغـان مهقـسهيولىـدا جىھـاد قىلىـشنى مهللاكى، ۇت شـهقـسهدىن مڭـنىۇ ب
 جىھـاد يلـى ۇئهن، مۇللىرىـدىن بولـسهملـب ەئهن يـاكى قۇردىن بولـسهللهمنىدىغان ەئۈرۆزىدىغان ائمىل كۇ بيلى ۇئه مهسلىكىگهتمهك
  . ھتىيات قىلىش الزىمن، قاتتىق ېئۇ بولسهمرىدلىپ قالغان ۆئېچىلىك قۇچراشققا ۇئهللا ڭنىن ياكى ۇئۇيدانىدا بولسهم

ل ۇ قوبــڭللىرىمىزنىــهمنداقال ياخــشى ەئۇ شـهۋن ائخىرلىشىــشىنى ه ياخــشىلىق بىــلڭ ھاياتىمىزنىـڭرنىه ســىلهۋتـاائالدىن بىــز هللا
  )ائمىن! (شىنى سورايمىزۇبول

  :هسىلهم

ت قىلىـپ جىھـاد يولىغـا هشىنىال نىـيۇن بولۈست ۈئڭزىنىۆ سڭنىهللات هقهپ سورىدى ـــ پهنداق دۇ بىرى مڭرىنداشالرنىېندىن قهم
 هرىشـس ېئهتـكهنىمه ائلـسا يـاكى غهرسـهل مالدىن بىرنۇيتهن، بۈچش خىراجىتى ۈئۇرمۇ تڭ ياكى ائىئلىسىنىڭزىنىچى، ۆئۇم قويغهدهق

  ؟ۇمدهتېپ كهملهجرى ك ائلىدىغان ەئهتتهائخىر
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

ن هرىــشكن ېئه يـول بىـلهمچۇلكـى قوشـهس، بهمتلىك ەئهسقـهچى مۇيولىـدا جىھـاد قىلغــهللا. ۇتىـدېپ كهمـلهنداق، كۇشـ: ابۋجـا
نكى جىھادقــا ۈچــ. ۇچرايــدقــسانغا ۇئۇابى نۋرگاھىــدا ائلىــدىغان ســاه دڭنىــهللا ڭنىــبلىك ۇئهۋهت ســەئهنــپهنيــالىق مۇرقانــداق دهھ

  :سهم بىردىن خالىي ەئڭتنىهت خىل ھالۆندىكى تهۋۆ نىيىتى تڭچىنىۇچىقق

 پ هنـسه م-ق ۇ ائتـاق، ھوقـ-نيـا، نـام ۇ د-لكى مـال هس، بهمشىنى ەئۇن بولۈست ۈئڭزىنىۆ سڭتاائالنىهللا جىھادقا چىقىشتا
ش ۈزۈتكـه يهرگهنلهشـمۈپىـپ دېر تهۋهالىـدىن خۋھ ىئچكـى ەئڭلمانالرنىۇسـۇ يـاكى مهۋرىشىشنى  ېئهتكەئهنپهنيالىق مۇك دهندهگېد

 خىـل ۇبـ. ۇت قىلغـان بولىـدهقـسهشـنى مۈرۈلتخـسنى ۆئهن بىـر شهييەئۇنالر ىئچىـدىن مـلماۇسۇق قىلىشنى ياكى مۇسلۇائرقىلىق جاس
 هدىـسته ھۇبـ. رۇدىـسىدهت قىلغان ھهايۋ رىڭ نى هيرهرۇ ھۇبقىرىدا زىكىر قىلغان ەئۇن يهلىلى مه دڭنىۇب. ۇر دوزاخقا كىرىدهملهائد

اتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ ألَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَـى وَجْهِـهِ قَالَ قَ«: نهيىلگېنداق دۇم
ن هكىن سـېلـ. ڭيتتىـېئيالغان ‹: ۇيدهنداق دۇتاائال مهللا. ھىد قىلىندىمهش قىلىپ، شۇردا ۇئڭۇ يولڭنىېن سهم« »حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّار

رىتىلىپ دوزاخقـا ۆ سهزىچۈ، يۇلىدۇيرۇ دوزاخقا بائندىن ۇئ› .يىلىپ بولدىېر دهزلۆ سۇب. ڭش قىلدىۇرن، ۇئۈچيىلىش ۈئېتلىك درەئۈج
  1».ۇتاشلىنىد

 هتته ھـالهمچۇشـى قوشـۇ بولنۈسـت ۈئڭزىنىۆ سـڭتاائالنىـهللا قولى ائرقىلىق ڭنى ۇئهزىدهق بۇقلۇرۇق تۇزۇ نىيىتى بڭمنىه ائدۇ ب
 دىننــى ۇتـاائال بـهللابھىـسىزكى، ۈش» «وَإِنَّ اللَّـهَ لَيُؤَيِّـدُ هَـذَا الـدِّينَ بِالرَّجُـلِ الْفَـاجِرِ«: ڭ نىـر همـبهيغه پۇمانـا بـ. ۇدقـا چىقىـدۇجۇۋ
  2».ۇرىدۈندهچلۈ كۇنمهم بىلهن پاسىق ائدهتهقىقهھ

ــالَقَ لَهُــم«، هتتهايۋ بىــر رىــهنهي ن هگېــ د3»ۇرىــدۈندهچلۈ كۇنمــهر بىلهمــلۋهىــسى يــوق قۋسىېچ نېھــ) هتتهائخىــر(» «وَبِــأَقْوامٍ الَ خَ
  .رۇتتهقسهزىدىكى مۆس

ۇت قىلىــدهقـسهرىشىـشنى م ېئهتكەئهنـپهنيـالىق مۇم دهشــىنى ھۇن بولۈسـت ۈئڭزىنىۆ سـڭتاائالنىـهللام ه جىھادقـا چىقىـشتا ھ 
ش ۇر ۇئهتتهقـسه خىـل مۇبـ.) ۇت قىلغـان بولىـدهقـسهرىشىـشنى م ېئهپكهنـسه م-ق ۇ يـاكى ھوقـهۋ ائتاق -نيا، نام ۇ د-نى مال هي(

  . ۇيدهلمهرىش ېئهجىرگچقانداق ەئې ھهتتهم ائخىرهقىلغان ائد

يَا رَسُولَ اللَّـهِ ، : جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ« :رۇدىسىدهھ ۇنۇم ناغلىق تهياۋىر دىن  همامۇئ ۇبەئ ڭىئنىهسه نهۋد ۇۋ داۇب ەئىلىلهد ڭىنۇب
ولُ اللَّـهِ  سَلَّمَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَرَأَيْتَ رَجُال غَزَا يَلْتَمِسُ األَجْرَ وَالذِّكْرَ مَالَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ُ ال شَيْءَ لَهُ فَأَعَادَهَـا ثَـالثَ مَـرَّاتٍ يَقُـولُ لَـهُ رَسـ

 ڭ نىـر همـبهيغهم په بىر ائد»ال شَيْءَ لَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ال يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِال مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يتىـپ الىنى ېئۋھـ ەئڭپ غازات قىلغان كىـشىنىهزلۆ ائتاقنى ك-م نام همىد قىلىپ، ھاب ۈئۋم ساهھ! هاللۇلۇسهىئ ر‹: لىپېرىغا كۇزۇھ
 هتتهغــا ائخىــرڭنىۇئ«: نهگېــنــداق دۇرىــپ مېاب بۋ جــار همــبهيغهپ ســورىغاندا، پهد› ؟ۇرىــشىد ېئهمىگې نــهتته ائخىــرۇئ. هرســىلهب
  ». يوقهرسهچنېھ

ائنـدىن . دىېـد»  يـوقهرسـهچنې ھهتتهائخىـر«: غـاڭنىتىم ۇئېر قه ھر همبهيغهىدى، پۋكرارلىهتىم تېچ ق سوائلنى ۈئۇم به ائدۇئ
ل ۇن قىلىنغـانلىرىنىال قوبـۈچـزى ۈئپ، خـالىس ۆئهزلۆ رازىلىقىنى كڭزنىت ۆئهقهچىدىن پ ېئڭرنىهللهمتاائال ەئهللابھىسىزكى، ۈش«: هنهي

  .دىېد» ۇقىلىد

نىدا رياهت جهلىيهمكىن ەئېت قىلغان لهقسه چىقىشىنىال مهستىگت ۈئه ھاكىمىيڭزىنىۆ سڭتاائالنىهللات هقه جىھادقا چىقىشتا پ
 هتتهبىدىن، ائخىـرهۋه سـڭتنىـهنىمهن غهرىـشكمما ېئ ەئۇابىنى ائلىدۋ ساڭم جىھادنىه ائدۇب. مه بولغان ائده ىئگهتكهنىمه غهمچۇقوش

  . رۇتتهچىنچى خىل ھال ۈئۇمانا ب. ۇتىدېقسان يۇابىغا نۋائلىدىغان سا

  .ۇتىدېۋيتىهمېجىرنى كت ەئەئهنپهنيالىق مۇرقانداق دهكى، ھۇابى شۋ جاڭقىرىقى سوائلنىۇي

نيـالىق ۇچقانـداق دې ھۇتتىمـهلىيهمت قىلغـان، ەئهقـسهشـىنىال مۇن بولۈسـت ۈئڭزىنىۆ سـڭتاائالنىهللات هقه جىھادقا چىقىشتا پ
  :ۇدنىۈلۆ بهرىجىگه دهچچه بىرنۇب. ۇرىشىدق ېئۇ تولهجرىگ ەئڭم جىھادنىه ائدۇب. مهن ائدهرىشمىگ ېئهتكەئهنپهم

مهن ائدهتكه يولىدا كڭتاائالنىهللالكى ۈ م-پىپ تاشالنغان، مال ېتى چن، ېئهلگۈرۈلتزى ۆئ ۆئ.  

مهن ائدهلگۈرۈلتزىال ۆئت ۆئهقهلكى چىقىم بولماستىن، پۈ م- مالهۋتى  ېئ.  
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

مهزى يارىالنغان ائدقىم بولمىغان، ۆئېلكى چۈ م- مال هۋتى  ېئ.  

مه ائلمىغان ائدۇتمهنىمه يارىالنمىغان، غۇزىمقىم بولمىغان، ۆئېلكى چۈ م- مال هۋتى  ېئ.  

مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْـزُو فِـي «: نهگېنداق دۇ مر همبهيغهتوغرىسىدا پر همله جىھاد قىلغان ائدهتتهقسه خىل م-4 ڭ چوهۋ -3 ڭچو
قانـداق بىـر « » تَمَّ لَهُمْ أَجْـرُهُمْسَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ إِال تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ اآلخِرَةِ وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً

چتىن ىئككى قىسمىنى  ۈئڭجرىنىتتىكى ەئهم ائخىرۇن، چوقهرىشىدىك ېئهتكهنىمهر غه يولىدا غازات قىلىپ بىرڭنىهللان ۇغازاتچى قوش
   1».ۇرىشىد ېئهجىرگق ەئۇ، تولهرىشمىس ېئهتكهنىمهر غهگەئ. ۇچتىن بىر قىسمى قالىدالرغا ۈئۇئ. ۇلىپ بولغان بولىدېئ

مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فَتَغْـنَمُ وَتَـسْلَمُ إِالَّ كَـانُوا قَـدْ تَعَجَّلُـوا ثُلُثَـىْ أُجُـورِهِمْ وَمَـا مِـنْ «: هايىتىدۋ بىر رىهنه يڭسلىمنىۇىئمام م
ن، هت قايتىـدىكهلىـپ، سـاالمت ېئهنىـمهن غـازات قىلىـپ، غۇقانداق بىر غازاتچى قوش» «مْغَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِالَّ تَمَّ أُجُورُهُ

ت هنىـمهن غـازات قىلىـپ، غۇقانـداق بىـر غـازاتچى قوشـ. ۇلىـپ بولغـان بولىـدچتىن ىئككـى قىـسمىنى ېئ ۈئڭجرىنى ەئڭزلىرىنىالر ۆئۇئ
  ».ۇرىشىد ېئهجىرگق ەئۇن، تولهچرايدىك ۇئهتكهسىبۇائلماستىن م

ن قايتـسا هت بىـلهنىـمهپ، غۇلىـل بولـهن دهلگه كهققىدهم ھه يولىدا غازات قىلغان ائدڭتاائالنىهللا هتته، نىيىتى ساپ ھالۇمانا ب
  )تهھال-3ابى بولغان ۋ جاڭ سوائلنىۇمانا ب. (ۇتىدېۋيتىهمېچتىن ىئككىسىنى ك ۈئڭجرىنىتتىكى ەئه ائخىرڭنىۇئ

  )ته ھال-4 ۇب. (ۇرىلىدېل بهممهكۇجىر م ەئهتتهغا ائخىرڭنىن قايتمىسا، ۇئه بىلهرسهچنېر ھهگەئ

» رزلىكـىه پڭشـتىن بىرسـىنىه بڭتنىـهنىمهغ«نـاملىق كىتابىـدا » خـارىۇل بۇھىھهسـ«سىلىنى ه مۇ بهاللۇھهھىمهخارى رۇىئمام ب
سىپ ېـ كرسـىنىهن بابىدا، بىـر نهگېد» ؟ۇمدهيتىلهمېجرىدىن ك ەئڭنىش قىلسا، ۇئۇرپ ۇئهزلۆتنى كهنىمهكىمكى غ «ڭن قىسمىنىهگېد
لىمىـسىنى هھىـد كۋه تڭنىـهللاكىمكـى  «»مَنْ قَاتَلَ لِتَكُـونَ كَلِمَـةُ اللَّـهِ هِـيَ الْعُلْيَـا «ڭ نىرى شەئلەئسا ەئۇ مۇب ەئهۋم قىلمىغان ۈكۆھ
  . نهرگۈلتهدىسىنى كهن ھهگېد» نهش قىلىدىكۇرن ۇئۈچش ۈئۈرۈرىشت ېئهككۈنلۈستۈئ

 هكـسىچ ەئڭنىىي ۇئۋهۋه ىئمام ن2.م قىلمىغانۈكۆسىپ ھې بايان قىلغان، كيپسىلىهالالرنى تۋھر وئخشاشمايدىغان ەئهجهھىئبنى 
  . ستىهمنى كۈكۆ ھهسىلىده مۇب

ىـي ۋهۋه ىئمـام نهرھىـسىده شڭدىـسىنىهن ھهگېـد» ...ن ۇقانـداق بىـر غـازاتچى قوشـ«قىرىقى ۇ يـڭ نى ىمرلالھ ىئبنى ەئۇائبد
ت هنىـمهت قالـسا يـاكى غهكى، غـازىالر سـاالمۇپ شـهس بولمايـدىغان بىردىنبىـر راسـت گۇرۇدىن باشقىـسى دڭـنىۇئ: [ۇيـدهنداق دۇم

ت هنىـمهغ. ۇجرىـدىن ائز بولىـد ەئڭمنىـه ائدت ائلمىغـانهنىـمه غۇت قالـسىمهت قالمىغان يـاكى سـاالمهجرى ساالم ەئڭالرنىائلسا، ۇئ
ــبولــسا، ۇئ ــڭالرنى ــسمىنىڭ قىلغــان غازىتىنى ــر قى ــدۋ باراڭ بى ــمهر غهگەئ. رۇىرىدى ــا ەئ، ۇئهرىلــسېت بهنى ــدىغان ېگىــشىپ كالر غازاتق لى

 ت هرب ىئبنـى ەئببـاه خۇمانا بـ. ۇسابلىنىدېملىسىدىن ھۈ جڭجىرنىت ەئهنىمه غۇب. ق ائلغان بولدىهچتىن ىئككىسىنى ن ۈئڭجىرنىەئ
ن هتـكهپ كۈلـۆئ) يهرمۆتىجىـسىنى كـهى نۋنيـاۇ دڭنـى جىھادنىـهي(ي همې يـهرسـهچنېجرىـدىن ھ ەئڭزىنىـ ۆئه ىئچىمىزدڭبىزنى{: ڭنى

) نهرگۆتىجىــسىنى كــهنى ۋنيــاۇ دڭنــى جىھادنىــهي(اتقــان ۋۈزنـى ۈئىــسى پىــشىپ ۇئۋې مڭنىــ ۇئه ىئچىمىــزدڭ بىزنىــهنهر بــار، يهكىـشىل
توغرىـسى، مانـا . رۇنـدۇيغ ۇئهرگهدىـسلهر ھۇشھهھىھ مهت قىلىنغان سهايۋردىن رىه وئخشاش، ساھابىلهزىگۆن سهگېد}  بارۇرمهكىشىل

دىــس هھىھ ھهچقانــداق بىــر ســې قارشــى ھهدىــسكه ھۇ بــهمــدهھ. رۇ زاھىرىــسىدڭدىــسنىه، ھپ، ۇئۇ بايــان قىلغىنىمىــز بولــڭ بىزنىــۇبــ
ن ۇرغـۇ ىئزاھاتىـدا نڭدىـسنىه ھۇقازى ىئياز بـ. لىل قىلىشىمىز الزىمه دهزىمىزگۆ بايان قىلغان سڭدىسنى بىزنىه ھا ۇئڭۇش. نهلمىگهك

  : هندىكىچهۋۆالر تۇئ. نىسىنى تاللىغانه مۇيىن، بىز بايان قىلغان بېقىل قىلغاندىن كهرنى نهزلۆباتىل س

 ت ائلغــانلىق هنىــمهغ(ابى ۋ ســاڭدىرنىــهھلــى بەئ) ددىۇخــ(س، همھىھ ەئهدىــس ســه ھۇبــ‹: نهگېــنــداق دۇر مهزى كىــشىلهب
مىيىـپ ېن كهلىـش بىـلت ېئهنىـمه غۇابىمۋسـا) ڭجاھىـدالرنىۇن قايتقـان مهت بىلهنىمهنى غهي (ڭالرنىك، ۇئهندهيمىگهمېك) بىدىنهۋهس
  › .زىلى ىئدىۋ ەئڭ ەئڭرنىهتلهنىمهت بولسا غهنىمهالر ائلغان غزىلى، ۇئۋ ەئڭ ەئڭجاھىدالرنىۇھلى مدىر ەئهكى، بۇھالب. ۇيدهتمهك

 جىـر ن ەئهرىـشك ېئهيىگ ياكى چىققان ۆئهشكۈزۈ كىرگهتكهننهمنى جه ائدن ۇئهم... «نى هي(دىسنى هقىرىدىكى ھۇي‹: رهزىلهب
نـى هي (ڭدىـسنىه ھۇۋپ، مـاۇرۇتقـا قىلىـپ تـۇچ ىئـشنى تنـدىكى ۈئهۋۆت) دىسنى،هن ھهگېد» پىلېشقا كۇرۇن قايتهت بىلهنىمهياكى غ

چـتىن  ۈئڭجرىنىـتتىكـى ەئهم ائخىرۇن، چوقـهرىـشىدىك ېئهتـكهنىمهر غه يولىدا غازات قىلىپ بىرڭنىهللان ۇر غازاتچى قوشقانداق بى«
  : ردىۈندهچلۈستىدىن كۈئ) ڭدىسنىهن ھهگېد» ...ۇلىپ بولغان بولىدىئككى قىسمىنى ېئ

 رۇىدۋش راۇنيد ىئبنى ھانىئ ناتوهمۇنى ھه ھانىئ يۇبەئ.  
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رۇشھهىلىرى مۋ راڭنى ۇئهۋدىس هقىرىدىكى ھۇ ي .  

دىال بار» سلىمۇھىھ مهس«ت هقهدىس پهيىنكى ھېك. دا بار»سلىمۇھىھ مهس «هۋ» خارىۇل بۇھىھهس«دىس هقىرىدىكى ھۇ ي.  

   :رۇبتىن باتىلدهۋه سهر، بىرقانچهزلۆ سۇب

جىـر  ەئڭمنىه ائد، ۇئهدىستهقىرىقى ھۇنكى يۈچ.  قارشىلىق يوق– ۇچقانداق قارىمېرىسىدا ھۇ وئتتڭدىسنىهر ىئككى ھۇزكه م
 ڭمنىـه ائد ۇئهنهۋن همىـگې دۇيـدهتمهۋيتىهمې يـاكى كۇتىـدېۋيتىهمېجىرنى كت ەئهنىمهغ. ن قايتىشى زىكرى قىلىنغانهت بىلهنىمه غهۋ

 ڭتنىـهنىمهدىـس غهيىنكـى ھېيتـسىز، كهدىس قه ھا ۇئڭۇش. نهمىگې دۇ وئخشاش بولىدهجرىگ ەئڭمنىهت ائلمىغان ائدهنىمهجرى، غەئ
ــلېۋيتىهمېجىرنــى كەئ ــانهن قهتىــشى بى ــدىنقى ھهيىنكــى ھېنداق بولغــاچ، كۇشــ. يــت قىلىنغ ــدهدىــسنى قهدىــس ائل ــى هي (ۇيــت قىلى ن

  .) ۇتارايتىدداىئرىسىنى 

يـس هپ، لۇر كىـشى بولـۇشھهنچلىك مه ىئشلكى ۇئهب. رۇپتهك خاتا گهزى بۆن سهگېر، دۇم كىشىدۇله ھانىئ نامۇب ەئڭالرنى ۇئ
پ هنچلىك دهىئـشنـى ۇئ. ت قىلغـانهايۋرىـ) دىـسهھ(دىن ڭـنىر ۇئهن كىـشىلۇرغـۇ ىئمـامالردىن نهۋھـب هۋ، ىئبنـى هۋيهئد، ھهىئبنى س

نلىكى هرگۈلتـهت كهججۆن ھـهبىـل) دىـسىهھ(ت قىلغـان هايۋ رىـڭنىـناملىق كىتابىـدا ۇئ» سلىمۇھىھ مهس «ڭسلىمنىۇقاراشقا، ىئمام م
  . رۇرلىكتهتېي

ھىھ ه سـڭدىسنىهك، ھهلسه كهگپىېن گهگېدا يوق د»سلىمۇھىھ مهس«ن هبىل» خارىۇل بۇھىھهس«دىس هيىنكى ھې، كڭالرنى ۇئ
رت هشـى شــۇ بوله بىرســىدڭ ىئككىـسىنى ۇئهنهۋشــى ۇدا بول»سـلىمۇھىھ مهســ«ن هبىـل» خــارىۇل بۇھىھهسـ «ڭنىــن ۇئۈچـشـى ۈئۇبول
  . سهمەئ

جــرى،  ەئڭالرنىــ ۇئۇن بولــسىمت ائلمىغــاهنىــمهر غهگالر ەئك، ۇئهلــسه كهزىگۆن ســهگېــ دهققىــدهنىمىتــى ھهدرى غه بڭالرنىــ ۇئ
ــمه غڭالرنىــۇئ ــدىكى ەئهنى ــسىدا ھهجــرىگت ائلغان ــدىغانلىقى توغرى ــداق دې وئخــشاش بولى ــل كهچقان ــگهلى ــدهن، ھهلمى ــهم درى ه بۇ ب
 ڭنىــهللات قىلىنغـان، هغپىــره مڭناھلىرىنىـۇ گڭالرنىـ، ۇئهن بىــرگهشــى بىـلۇك بولۈيـۈ بڭىـسىنىۋرتىهك، مۈچلــۈزىلىتـى كه پڭشـىنىۇرۇئ
ــن رۇئ ــى  ەئهۋازى بولغــان الردى ــي مهننه ج-ھل ــتىن بولغــان ائلى ــهىلۋرتىهت ــده كڭرنى ــر مهنهل يهزۋ ەئۇدىنمڭــنى ۇئهينى ــۋرتىه بى  ڭىنى

  › .ۇرمايدۇقتقىنى ۇئۇيوقل

 ت، هقــسهزدىن مۆن سـهگېـلىـپ بولـدى دچـتىن ىئككىـسىنى ېئ ۈئڭجرىنىـ ەئڭزلىرىنىـالر ۆئۇئ‹: نهگېـنـداق دۇر مهزىـله بهنهي
بولـسا، ) لىنغـانېئ(ت يولـسىز هنىـمهنكى غۈچـ. رۇزدۆق خاتـا سـۇ وئچـۇمـۇب› .مكىنۇشـى مـۇت توغرىسىدا بولهنىمهلىنغان غيولسىز ېئ

  .  بولمايتتىۇچتىن بىرسىم ۈئڭجىرنىەئ
 ــۆ بىــر بهنهي ــشىلۈل ــداق دۇر مهك كى ــى ېددى مۇ خــه كىــشىگتــسىز قايتقــان ۇئهنىمهغ‹: نهگېــن ــاال ه ائىئــلهۋل  چاقىــسىدا - ب

بىدىن هۋهچىنغـانلىق سـ ېئهتـكهنىمهن غهتـكه وئخـشاش، قولىـدىن كهنگهرىلگېـيتىـپ بهپۆپ كهسـسىله ھهچرىغان كىشىگ ۇئهتكهسىبۇم
  . رۇپته قارىشى خاتا گهدىسكهن ھه، روشۇزمۆ سۇب› .ۇيتىلىدهپۆپ كهسسىلهجرى ھەئ

 ن ه بىـللىـش نىيىتـىت ېئهنىـمهم غهن ھهم غـازات قىلىـش نىيىتـى بىـلهدىـس ھهھ‹: نهگېـنـداق دۇر مه بىر قىسىم كىـشىلهنهي
. رۇزىمىزدۆن سـهگېـقىرىدا دۇ يڭپ، توغرىسى بىزنىهم ائجىز گه ھۇب› .ۇيتىلىدهمېابى كۋ ساڭمنىه ائدۇئ. ۇ قارىتىلىدهمگهچىققان ائد

  1.]رۇچىدۈوئبدان بىلگهللا
ققـى هغـا ىئـش ھڭنىتنى خالىس قىلىـش، ۇئهجىھادتا نىي«ن ۈچھقىقالش ۈئهسىلىنى ته مۇشۇ ناملىق كىتابتا م2»تارۋل ەئۇيلهن  «

 هۋممىـسىنى بايـان قىلغـان ه ھڭرنىـهلىللهقىرىقى دۇ يـۇئ. نهلـگهقىل بىـر بـاب كهسـتۇن مهگېـد» رىش توغرىسىداېم به ياردهۋلىش ېئ
  .م قىلمىغانۈكۆسىپ ھې كهسىلىگه مهكسىچ ەئڭىينىۋهۋهىئمام ن. نهتكيتىپ ۆئم ېئهزلىرىنى ھۆن سهگې دڭرنىهجه ھىئبنى

تلىـك هرمۆ ھهۋ هتـاائال بىـزگهللا. رۇردهزلۆر قىلغـان سـهسـسهيۇزىشقا مېيهللاق ۇلۇمىد قىلىش توغراب ۈئۋ ساهۋ، ىئخالس ۇ مانا ب
  .مىنائ! نۇزسۈتكهن پايدا يه كىتاب بىلۇكىتابخانغا ب
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  ىمكۆھ ڭىنلىشېئ مىلهت يىبرهھ نۈچۈئ رالناملۇسۇم .باب ىچنىككىئ

  

  :ۇ بايان قىلىنىدهسىلهك مۈرلۈش تهندىكى بهۋۆ بابتا تۇب

  ھمىيىتى ەئڭلىشنىلىم ېئهربىي تهن ھۈچلمانالر ۈئۇسۇم. بىرىنچى

  كمىۆ ھڭلىشنىلىم ېئهربىي تهن ھۈچلمانالر ۈئۇسۇم. ىئككىنچى

  رز بولىدىغانلىقىه پهرگه كىملڭلىشنىلىم ېئهربىي تهھ. چىنچىۈئ

  رهخسلهم قىلىنىدىغان شۈرۈچهلىش كلىم ېئهربىي ته ھهتترىەئهش. تىنچىۆت

  يولىدا ىئقتىساد چىقىم قىلىشهللا. شىنچىهب

  

  ھمىيىتى ەئڭلىشنىلىم ېئهربىي تهن ھۈچلمانالر ۈئۇسۇم. بىرىنچى

  

يَـا : قُلْنَـا» يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ األُمَمُ مِنْ كُلِّ أُفُـقٍ كَمَـا تَـدَاعَى األَكَلَـةُ عَلَـى قَـصْعَتِهَا« :نهگېنداق دۇ مر همبهيغه پهقته ھۇب
 السَّيْلِ تُنْزَعُ الْمَهَابَـةُ مِـنْ قُلُـوْبِ عَـدُوِّكُمْ وَيُجْعَـل فِـي قُلُـوبِكُمُ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ«: رَسُولَ اللَّهِ أَمِنْ قِلَّةٍ بِنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ

) ھالرۇرۇن گـۇ ائزغـهۋ رهلىقرىـپ نى كاپىرهي(ر هلقلهبارلىق خ ادنىقېي» «حُبُّ الْحَيَاةِ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ«: قَالُوْا وَمَا الْوَهَنُ؟ قَالَ» الْوَهْنُ
ش، ۇشـۇرن ۇئهر بىـلهسىل(ك ه بىرسىنى چاقىرىشقاند- قاچىسىغا بىر ڭزىنىر ۆئهچىلۈگېددى تاماق يۇپتىن خهرهر ته قارشى ھهرگهسىل

بىــز » .ۇ بىرنـى چاقىرىـشىد-بىــر ) نۈچـلىش ۈئېۋالرنى تـارتىڭۈلكــۈ م– مـال هۋالرنـى ڭلىتىۆش، دۇرۇندۇالرنى ســڭكىتىۋه شـ–شـانى 
پ ۆر كـه سـىلهنـدۈ كۇشـ«: دىېـنداق دۇ مر همبهيغهپ› ؟ۇ ائزلىقىدىنمڭىمىزنى سانڭندىكى بىزنىۈ كۇ شۇب! هاللۇلۇسهىئ ر‹: قۇدېد
 هكىگۈپــۆ كڭلنىهســ) بلىكهۋهتىــشى ســېپ كهنلهۋۆ تــڭالرنىــڭ قىممىتى–دىــر ه، قىشىــتېك پىــيىمېك ڭالرنىڭشــىجاىئتى(ر هكىن ســىلېلــ

الردا ڭلـبىه قڭرنىه، سـىلۇتىـدېپ كۈلـۈرۈتۆك) رالڭىتىۋيـهھ ڭرنىهنى سىلهي(نچ ۇ قورقلبىدىنه قڭالرنىڭشمىنىۈك، دۈپۆوئخشاش بىر ك
منى ۈلـش، ۆئۈرۆھايـاتلىقنى ياخـشى كـ«: دىېـنـداق دۇ مر همـبهيغهپ. دىېـد› ؟همېن نهگېن دهھهۋ‹الر ۇئ» .ۇيدا قىلىنىدهن پهھهۋ

  1».رۇشتۈرۆيامان ك

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَـيْكُمْ ذُالًّ «: نهگېنداق دۇ مهنه ير همبهيغهپ
 -ا ۋتىپ چـاررك ېئهجىھادنى ت) ين بولغانرز ەئهپ(الر، ڭلالنساۇغۇن شه ائرىالش سودا بىلهجازان» «ى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْالَ يَنْزِعُهُ حَتَّ
نداق بىـر خارلىققــا ۇتـاائال شــهللاالر، ڭهنـسهتلن قاناەئهرىقچىلىـق بىــلې تهۋالر ڭل بولــساۇشـغهن مهيتىش بىـلهپۆ كــهۋقىش ېمـالالرنى بـ

 ۇئ) هچۇن جىھاد ىئبادىتىنى ائدا قىلمىغـهرگهرسىتىپ بۆالر كڭنى دىنىهي( هچۇالرغا قايتمىغڭر دىنىهكى، تاكى سىلۇپتىال قىلىپ قويىدۇم
  2».ۇيدهتمهۋۈرۈتۆالردىن كڭۈستخارلىقنى ۈئ

منى ۈلـپ ۆئۈرۆى كـنيـانى ياخـشۇنـدىكى دۈنكى كۈگـۈ بڭلمانالرنىۇسـۇدىـس مهپ، ىئككىـال ھۇ بولـهنىدهدىس بىر مه ىئككى ھۇب
لمانالرغا ۇسـۇ كـاپىرالر مپتىال قىلغـان، ۇئۇرنـى مـهتلهممالرغـا كـاپىر ۈئتـاائال ۇئهللان، ائنـدىن هتكرك ەئه جىھادنى تهۋن هرگۆيامان ك

قــدىرى هقىــدىغان تۇم يولۇر چوقــهچىلۈتكــرك ەئه جىھـادنى تۇمانــا بــ. ۇرىــدېپ بهتلهپۈكــسىز سـهاتقــان ھــالىتىنى شۋتىتىېخـارلىقنى ت
  . رۇجازاد

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ  :ۇيدهنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇب
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنْ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ 

الردىن ڭۇرتـۇمىـشقا يې، نهيىلـسېالر دڭـ يولىـدا جىھـاد قىلىـشقا چىقىڭنىـهللا هرگهسـىل! رهمىنلۆىئ م شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير
ن هھـرىمهنيـا ھاياتىـدىن بۇ؟ دۇالرمڭۇ رازى بولـدهگىشىـشكېن تهبىـل) خـتهب(تتىكـى هنيا ھاياتىنى ائخىرۇ؟ دۇيدهلمهالر كڭائيرىلغى
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 قـاتتىق هرگهسـىلهللاالر، ڭر جىھادقـا چىقمىـساهر سـىلهگەئ. رۇرسىدهس نهرزىمرغاندا، ەئۇلىشتېن سهتلىرى بىلهمې نڭتنىهش ائخىرۇبول
ر، هيـسىلهلمهزۈتكه زىيـان يهقا قىلچهللار ه، سىلۇرىدۈلتهمنى كۋهردىن باشقا قهالرغا سىلڭۇوئرن) رنى ھاالك قىلىپهسىل. (ۇائزاب قىلىد

  1.رۇ قادىردهرسىگهر نهھهللا

 بان ۋه سـهنهي. رۇملىـسىدىندۈ جڭردلىـك ائزابنىـهتتىكـى ده ائيۇر خارلىق، بـۇزكهدىستىكى مهت قىلغان ھهايۋ رىر همىئبنى ۆئ
. رۇملىـسىدىندۈ جڭردلىـك ائزابنىـه د بىرىنى چاقىرىـشى، ۇئ- قارشى بىر ه بىزگڭان كاپىرالرنى بايان قىلىنغهدىستهت قىلغان ھهايۋرى
ــنىۇب ــۇتۇدىن قڭ ــۇل ــبهيغهددى پۇش خ ــارلىقنى كۇئ«: ر هم ــدهتمهۋۈرۈتۆ خ ــىلۇي ــاكى س ــايتمىغڭر دىنىه ت ــا ق ر هۋهپ خهد» هچۇالرغ
 ۇبـ. ۇن بولىـدهك جىھادقا قايتىش بىلهيتىلغاندشىدا ېئې بڭدىسنىه دىنغا قايتىش ھۇمانا ب. ۇن بولىدهبىلك، جىھادقا قايتىش هندهرگهب

 وا أَنَّ اللَّـهَ مَـعَ الْمُتَّقِـينوَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّـةً وَاعْلَمُـ: ۇلىـدېن كۇيغ ۇئهزلىرىگۆندىكى سهۋۆ تڭتاائالنىهللا
ن هادارالر بىـلۋقهتهللاالركى، ڭبىلى. الرڭش قىلىۇر ۇئهالرغا قارشى بىرلىكت ۇئۇرمهك، سىلهم قىلغاندۇجۇ ھه بىرلىكتهرگهشرىكالر سىلۇم

م ه يـاردڭنىـهللاچىالرغـا ۇتىـن قورققهللان هكلىـنىش بىـلهنىئ قىلغان ىئشلىرىدىن چهش، مۈرۈلتهجا كهنى بمرى ەئڭنىهللانى هي(ر ۇبىللىد
  2 .)الرڭۇ بولهنچىدهرىدىغانلىقىغا ىئشېب

َتَّى ال تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِوَقَاتِلُوهُمْ ح ن هالر بىـلر ۇئهدهن بولغانغـا قۈچـۈئهللاي هنلۈتـۈن، دىـن پهگىگۈ تـهپىتـن
  3.الرڭۇشۇرۇئ

نكى، بىــز هھــالهۋ! قنى ىئجــرا قىالاليمىــز؟ۇيرۇ بــۇ بولــسا بىــز قانــداق بــۇئ. ۇم بىــر ســوائلنى قوزغايــدۇرمــان چوقــه ىئالھــى پۇبــ
  !رسا؟ۇن تهتكه يهرىجىگهرىدىغان دۇيران قالدهقىللىق كىشىنى ھر ەئه پىتنىلهۋرساق ۇ تۇغڭچىالېنداق ائجىز، چۇشۇلمانالر مۇسۇم

لـدىن قالغـان چاغـدا، همرزلىكـى ەئه پڭنلىكـتىن جىھادنىـهلگهائجىز ك: [رىمىزېاب بۋن جاهزى بىلۆ سۇنۇ مڭيمىيىنىهبىز ىئبنى ت 
نـدىغىلى ۇسىز وئرڭـنىرىزىنـى ۇئهنكى پۈچـ. ۇتىـدنغـا ۆئۇرزلىك وئرهييارلىق قىلىش پهتى ھازىرالش ائرقىلىق جىھادقا ت ېئڭه جهۋچ ۈك

   4.]ۇرز بولىده پۇكمىمۆھ) ڭاسىتىنىۋى نهي (ڭرسىنىهبولمايدىغان ن

  :ۇييارلىق قىلىش ىئككى خىل بولىدهجىھادقا ت

 ييارلىقهىئمانى ت  

يَتْلُـو عَلَـيْهِمْ : ۇيـدهنـداق دۇال متاائهللا هقته ھۇب. ۇدقا چىقىدۇجۇۋزىنى پاكالش ائرقىلىق  ۆئهۋگىنىش ت ىئلىمىنى ۆئرىەئه، شۇب
پاك )  ناھالردىنۇگ( الرنى ، ۇئۇرىدېپ بۇنى وئقتلىرىهرائن ائيۇالرغا قۇئ) رهمبهيغهنى پهي (ۇئ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

  5.ۇگىتىدۆئ) ننىتىنىۈ سڭرنىهمبهيغهنى پهي(تنى هكمې ھهۋ) رائننىۇنى قهي(الرغا كىتابنى ، ۇئۇقىلىد

 رلىقيياهماددىي ت  

  . ۇدقا چىقىدۇجۇۋيولىدا ىئقتىساد چىقىم قىلىش ائرقىلىق هللا هۋلىش لىم ېئهربىي تهچ توپالش، ھۈ، كۇب

ن هييارلىقلىرى بىـلهھىم بولغان ماددىي تۇ مڭپ، جىھادنىۇرۇ قالدهيىنگېزىمىزنى كۆيدىغان سهق دۇلۇييارلىق توغرهبىز ىئمانى ت
  . رۇبىدهۋه سڭشنىزىې كىتابنى يۇ، بنكى ۇئۈچ. زنى باشاليمىزۆس

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِـنْ رِبَـاطِ  :غانۇيرۇ بهزىدۆ سۇنۇ مڭزىنىييارلىق قىلىشقا ۆئهتاائال ماددىي تهللايمىزكى، هد
وَأَنْتُمْ ال  ينَ مِنْ دُونِهِمْ ال تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِ 

ن، ه بىلڭنىۇالر، بڭييارالهتى ت ېئڭهچى، جۈ قورال كهلىشىچېالردىن كڭۇن، قولۈچۈئ) لىشش قىۇرن ۇئهبىل(الر ڭنلىرىهشمۈد تُظْلَمُونَ
ر، همايــسىلۇر تونهالرنــى ســىلر، ۇئهتىــسىلۇرنى قورقهنلهشــمۈالردىــن باشــقا د ۇئهۋالرنى ڭشــمىنىۈ دڭالرنىــڭۈزشــمىنىنى، ۆئۈ دڭنىــهللا
 هرگه، سـىلۇرىلىـدېق بۇابى تولـۋ سـاڭنىـ ۇئهرگهن، سـىلۇبولـس بولـسا همېيلى نـهالر مڭرپ قىلغىنىهيولىدا سهللا ڭرنىه، سىلۇيدۇتونهللا

  6.)ۇيدهيتىلمهمې كهرسهچنېابتىن ھۋ ساۇنى بهي (ۇم قىلىنمايدۇلۇز

                                                             
 رهتله ئاي-39، - 38 هبۋه تهرۈس 1
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ن هم: ۇديـهد نـداقۇ مۇئ. دىـس بـارهنـداق بىـر ھۇقىـل قىلىنغـان مه دىـن ن ىئبنى ائمىـر هقبپسىرى توغرىسىدا ۇئه تڭتنىه ائيۇب
 أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ ، مِنْ قُوَّةٍوَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ«: لىغان ىئدىمڭاتقانلىقىنى ائۋهنداق دۇپ مۇرۇ تهستىدر ۈئهنبۇ مڭ نىر همبهيغهپ

ــيُ ــوَّةَ الرَّمْ ــا إِنَّ الْقُ ــيُ أَلَ ــوَّةَ الرَّمْ ــا إِنَّ الْقُ ــيُ أَلَ ــلڭنلىرىهشــمۈد«» الرَّمْ ــش ۈئۇرن ۇئهالر بى ــۈچــش قىلى ــشىچېالردىن كڭۇن قول ــهلى چ ۈ ك
ن هزمهالركـى جڭر، بىلىۇتىـشتن وئق ېئهزمهالركـى جڭر، بىلىۇتىـشتن وئق ېئهزمهالركـى جڭچ ـــ بىلىۈتتىكى كهن ائيهگې د.الرڭييارالهت

  1».رۇتىشتوئق ېئ

زىنـى پـاكالش ائرقىلىـق  ۆئهۋ هربىـيه ت-لىـم هش ــــ تۈرۆييـارلىق كـهپـسىرى، جىھادقـا ته تۇ بـنهرگه بهتكه ائيڭ نىر همبهيغهپ
رىــسىدىكى ۇ وئتتڭرنىــهچىلۈگې دۇگىـنىش ائرقىلىــق بولىـدتىــشنى ۆئش ــــ وئق ېئۈرۆييـارلىق كــهن، جىھادقــا تهر بىـلهچىلۈگــې دۇبولىـد

رخىـل قـورالالرنى ه، ھڭتنىـهۋۋۇ ق–چ ۈغـان كـۇيرۇييارالشـقا به تتـاائالهللادىس، هنكى ھۈچ. رۇلىلدهق دۇتاالشنى ائيرىيدىغان وئچهد
، ڭلمان كىـشىنىۇسۇ مۇمانا ب. ۇرىدېرسىتىپ بۆنلىكىنى كهت ىئكهۋۋۇ ق–چ ۈدقا چىقىدىغان ماددىي كۇجۇۋگىنىش ائرقىلىق تىشنى ۆئېئ
دا ۇزۋن مـاهگېـكمى دۆ ھـڭلىـشنىلىـم ېئهربىـي ته ھهقـته ھۇبىـز بـ. رۇ قاتارىدىنـدڭس بولمايدىغان ىئـشالرنىۇرۇتىشى درك ېئهنى تۇئ

  . توختىلىمىز

نـدا ۇرزلىـك وئره پهپىتىدۈييـارلىقى سـه ىئمانى تڭ جىھادنىۇرىپ روھنى پاكالشمېلىپ ب ېئهربىيه ت-لىم هن تهر بىلهرىئ بىلىملهش
  .يىن بايان قىلىمىزېلىلىنى كه دڭنىۇب. ۇرىدۇت

 ڭچىشنىم بايلىقلىرىنى ېئه، ائدڭشنىهربىيىلهرنى ته قىلىنسا كىشىلهرىائير ياخشى هگيدانلىرى ەئه جىھاد مهۋرلىرى ېشىق الگه  م
 ه بىلـلهرگهتلهققهشـۇ مهۋ ياشـاش هبىلـل) هده سـاھۇشـۇم(اقىـت ۋن ۇز، ۇئۇبـ. رۇ ياخشى وئرنىـدڭ ەئڭ يوللىرىنى بىلىشنىڭالرنى ۇئهۋ

  . ۇللىشىدهممهكۇ قىلىش ائرقىلىق مهرنى بىللهرلهپهچراش، سۇئ

  .ندا توختىلىمىزۇ وئرهچچهييارلىق توغرىسىدا بىرنهخالىسا ىئمانى تهللا كىتابتا ۇبىز ب

ر ۇزكهمما مەئ. چقانداق ىئختىالپ يوقې ھهكىدۈرلۈرۆ زڭشنىۈرۆييارلىق كهن ىئمانى تهش بىلۈرۆييارلىق كهماددىي ت) جىھادقا (
ييـارلىق هييـارلىقنى مـاددىي تهاكى ىئمـانى تلىـش يـېۋهت دهييـارلىقتىنال ىئبـارهت ىئمـانى تهقهزنى پۆن سـهگېـييارلىق دهتتىكى تهائي

 ۇ بـۇبىزمـ. ۇتئىي يول قويمايدهدىس قه ھهۋرائن ۇلىشقا، قېۋاسىتىسى قىلىۋ بىر ڭلىشنىېلىپ قېلىشتىن قلىم ېئهربىي ته ھهۋقىلىشتىن 
  .اللمايمىزۇ قوشهرگهخىل پىكىرل

اتقـان ۋۈرۈچهك ھـازىر باشـتىن كهدڭنىۇش، شـۇلـۇتۇقزىپىـدىن ه غڭنىـهللان ۈچـلمانالر ۈئۇسـۇيتقاندا، جىھاد ـــ مپ ېئهالسىلۇ خ
كلى بولغـان هرلىـك بىـر شـهنۈرۆ كڭييارلىقىنىـه تڭنىن، ۇئۈچ بىردىنبىر چىقىش يولى بولغانلىقى ۈئڭپىشنىېق ھاياتتىن نىجات تۇخورل

  .ه ىئگهتكهھمىيھىم ەئۇر مهدهقۇم شهلىش ھلىم ېئهربىي تهھ

   

  كمىۆ ھڭلىشنىىم ېئلهربىي تهن ھۈچلمانالر ۈئۇسۇم. ىئككىنچى

  

، نكى ۇئۈچـ. رزهن پۈچـلمان ۈئۇسـۇرقانـداق مه ىئگىلىرىـدىن باشـقا ھهزرم قىلىنغـان ۆئۈرۈچـه كهتترىەئهلىش شـلىم ېئهربىي تهھ
  .ۇسابلىنىدېپ ھۇددىمىلىرىدىن بىرى بولهقۇ ائساسلىق مڭجىھادنى

  :لىللىرىه دڭرزلىكىنىه پڭلىشنىلىم ېئهسكىرى تەئ

ــ-1 ــر مه ھڭ جىھادنى ــۇربى ــلمان ۈئۇس ــدۈچ ــان قىلىنغان ــى كىتــابالردا باي ــرنهن، فىقھ ــالردا پۇ وئرهچچهك بى ــن بولــرز ەئهن پ ۇي
  . مۇلهكىتىلىدىغانلىقى مېب

يـن رز ەئهنـدا پۇچ خىـل وئرجىھـاد ۈئ: [نداق بايان قىلغـانۇن كىتابىدا مهگېد» غنىيۇلمەئ «ڭزىنى ۆئهدامۇنالرنى ىئبنى قۇ وئرۇئ
  :ۇكىتىلىدېپ بۇبول

هپكه ســهتته خىــل ھــالۇبــ. هنــدهزگۈپ تهن ســۈچــش قىلىــش ۈئۇرچرىــشىپ ۇئنى ۇئۇن كــاپىرالر قوشــهنى بىــلۇر قوشــهمىنلۆ مــ 
  . ۇين بولىدرز ەئهغا جىھاد قىلىش پڭنىپ، ۇئۇتىشى ھارام بولې قايتىپ كڭلماننىۇسۇربىر مهقاتناشقان ھ

                                                             
 ايىتىۋسلىم رىۇم 1
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

قِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ  :ۇيدهنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَ
نـى هي (هگبىـر جامـاەئ) شـرىكالردىنۇم! (رهمىنلۆىئ م صْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَوَرَسُولَهُ وَال تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَا

. الرڭتىپ يـاد ېئـۆنـى كـهللان ۈچـالر ۈئڭت قازىنىـشىهقىيهپپهۋۇالر، مـڭرسـىتىۆالردا سـاباتلىق كڭغىېچراشقان چۇئ) نىغاۇن قوشهشمۈد
ن هن بىـلهشـمۈد(الر، بولمىـسا، ڭالر، ىئخـتىالپ قىلىـشماڭـت قىلى ىئتـاەئهمبىرىگهيغه پڭنى ۇئهۋقا هللا) الرداڭتلىرىهرىكهز ھۆن سۈتۈپ(

ــدېالر كڭىتىۋۋۇچ ـ قــۈر، كــهپ قالىــسىلۇقورقــ) چرىشىــشتىنۇئ ــقهھهللاالر، ڭــر قىلىۋه؛ ســۇتىــپ قالى ــلۇر قىلغــۋهن ســهتهقى ن هچىالر بى
  1.رۇدبىللى

 ُإِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَه 
نـى هي(ر الڭالرنى قىلمـاڭالرغـا ائرقـاالردا، ۇئڭغىېن چـهلـگهچ كۇمىغـا دۇجۇ ھڭكاپىرالرنىـ! رهمىنلۆىئ مـ فَقَدْ بَـاءَ بِغَـضَبٍ مِـنَ اللَّـهِ

 هپـكهره بىـر تهقـسىتىدهش مۇلۇ قوشـهسـىگلمانالر جاماەئۇسـۇن مۈچـۈئ) شهم تىـلهيـارد(ش يـاكى ۇشـۇركىمكى قايتا ۇئ.) الرڭقاچما
  2.ۇچرايد ۇئهزىپىگه غڭنىهللان هتهقىقه ھۇئ) ن،هنى قاچىدىكهي(ن ه ائرقىسىنى قىلىدىكهنگهشمۈلكى دهتكىلىش قىلماستىن، بۆي

ــا باســتې زڭلمانالرنىۇســۇ كــاپىرالر م ــدهپ كىرگۇرۇمىنىغ ــ. هن ــل ھــالۇب ــه يۇ شــهتته خى ــان م ەئڭرنى ــى بولغ لمانالرغا ۇســۇھل
  .ۇكىتىلىدېپ بۇ بولينرز ەئهش پۈرۈكىندېالرنى چ ۇئهۋ قارشى جىھاد قىلىش هرگهنلهشمۈد

يـن رز ەئه جىھـاد پهرگهمنـى جىھادقـا چـاقىرىق قىلـسا، چـاقىرىق قىلىنغـان كىـشىلۋهن بىـر قهييەئۇمىرى مـ ەئڭلمانالرنىۇسۇ م
  . ۇكىتىلىدېپ بۇبول

مَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ اثَّـاقَلْتُمْ إِلَـى الْـأَرْضِيَا أَ: ۇيدهنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇب ىئ  يُّهَا الَّذِينَ آَ
   3؟ۇيدهلمهالر كڭالردىن ائيرىلغىڭۇرتۇمىشقا يېن، هيىلسېالر دڭ يولىدا جىھاد قىلىشقا چىقىڭنىهللا هرگهسىل! رهمىنلۆم

  5]4».الرڭا چىقىپ قىلىنسهلهردىن جىھادقا چىقىش تهسىل« »وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا«: نهگېنداق دۇ م رهمبهيغهپ

 ه ائنـچۇكمهسېـيـن درز ەئهلمانلىرىغا پۇسـۇنيـا مۇن دۈتـۈ جىھـادنى پهردۋهنكى دۈگـۈكى، بۇلىشقا بولىـدېۋۈرۆنى كۇدىن شڭنىۇب
پ ۆنكى ھـازىر كـۈچـ. نداقۇ شـۇخىمـېيتقانـدا ت ېئهززاسـى بـويىچهقه تڭتنىـه ھال ىئككىنچـى خىـلۇپمـۇبول. ن بولمايمىزهتكهۋۇرۇائش

رز هپ. ۇاتىـدۋمرانلىـق قىلىۈكۆ ھرهلتهمۈكـۆرلىك كـاپىر ھهبىي كاپىرالر ياكى يهجنن باشقا ەئهمۇ وئمهتلىرىگهلۆلمان دۇسۇساندىكى م
 قاتارىـدىن ڭناھالرنىۇ گڭك چوۈرلۈ تهتتهچى يۇ قىلغ ىئنساننى ھاالكهردهدىسلهتىش، ھرك ېئهكىپ بولغان جىھادنى تېپ بۇين بولەئ

لىـش، لىـم ېئهربىـي ته ھۇنكى بـۈچـ. ۇرىـدۇپـال چىقىـپ تهن دهرزلىكى مانا مه پڭلىشنىلىم ېئهربىي تهقتىالردىن ھۇر نۇزكهم. ۇسانىلىد
نـى هي (هاسىتۋغىلى بولمايدىغان سىز قىلڭنىرز جىھادنى ۇئهپ. مكىنۇشى مۇرز بولهاقىتتا پۋرقانداق ه ھهستىگ ۈئڭلماننىۇسۇربىر مهھ
  . رزهپ) ييارلىقهت

 هلىـشىچېالردىن كڭۇن، قولـۈچـۈئ) ش قىلىـشۇرن ۇئهبىـل(الر ڭنلىرىهشـمۈد وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ڭتاائالنىهللا -2
  .رۇزىدۆن سهگې د6.الرڭييارالهچى تۈقورال ك

 ۇدىـسىمهن ھهگېـ د7».رۇتىـشتييـارالش وئق ېئهچ تۈالركـى، كـڭبىلى«ت قىلغـان هايۋىن رى در همبهيغه پڭ نى ىئبنى ائمىر هقبۇئ
  . رۇلىلىده دڭنىۇئ

ززاسـى هقه تڭتنىـهر ائيۇزكـه، مۇرىـدۇقترزلىكنـى ۇئهشـتىن توسـىدىغان ائمىـل بولمىـسىال، پهرزلىكىنـى ىئپادىله پڭنىـق، ۇئۇيرۇب
  . ۇرىدۇندا تۇرزلىك وئره پۇلىشملىم ېئهربىي تهرى بولغان ھۈ بىر تڭنىن، ۇئهان ىئكرز بولغهييارلىق قىلىش په تهبويىچ

پـسىر قىلغـان هن تهتىش بىـلييارالشنى وئق ېئـهچ تۈتتىكى كهائي: [نهگېنداق دۇ مهرھىسىده شڭدىسىنىه ھۇ بڭقبىنىنائنى ۇئهس
شـرىكالر ۇ ملغـان، ۇئۇن تونهتىش بىـلييارالش وئق ېئهچ تۈ زامانىسىدىكى كڭ نىر همبهيغهكى، پۇرىدېپ بۈرۈندهشۈنى چۇدىس شهھ

                                                             
 رهتله ئاي-46، -45نفال ه ئهرۈس 1
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-16، -15نفال ه ئهرۈس 2
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي- 38 هبۋه تهرۈس 3
 ايىتىۋسلىم رىۇ مهۋخارى ۇب 4
 رهتله ب-366، -365ـ جىلد 10» بىيرهك لۇرھهششهۋغنىي ۇلمهئ« 5
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-60نفال ه ئهرۈس 6
 ايىتىۋسلىم رىۇم 7
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

، ۇالغىلى بولىـدۋنلىكىنـى بىلىـهق ىئكۇنلۇ قـانڭگىنىـشنى قـورالالرنى ۆئدىن ۇئڭـنىۇب. ۇ ائلىـدهز ىئچىـگ ۆئۇتىشنىم باغىيالرغا قورال ېئهۋ
  1.]ۇگىلى بولمايدېييارلىدى دهچ تۈمنى كه، ياخشى ائتالمىغان ائدۇن بولىدهتلىنىش بىلهائدتىشقا وئق ېئييارلىق قىلىش هنكى تۈچ

 ڭالرنىر ۇئهگەئ  مْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُ  ڭتاائالنىهللا -3
ىللىرىغـا  دڭالرنىـۇئ(رمىـدى، ۇ چىقىـشىنى ياقتڭالرنىـۇئهللاكىن ېييارلىق قىالتتى، لهغا تڭنى ۇئهتتهۋلجىھادقا چىقىش نىيىتى بولسا، ەئ

نــى ائيــالالر، كىچىــك بــالىالر، هي(چىالر ۇلىــپ قــالغې قهيلىرىــدۆئ«) الرغــاۇئ. (ردىۇندۇ ىئرادىــسىنى ســڭالرنىــۇئ) لىپېقنى ســۇنلــۇرۇھ
  . رۇزىدۆن سهگې د2.يىلدىېد» الرڭلىېن قهبىل) ائجىزالر

پ هتلىرىدىن دهپۈ سـڭناپىقالرنىـۇم)  قاتـارداۇ شـۇلىـشملىـم ېئهربىـي تهھ(تىـشنى رك ېئهشنى تۈرۆييارلىق كهتاائال جىھادقا تهللا
 .الرڭييـارالهچى تۈ قورال كهلىشىچېالردىن كڭۇن، قولۈچۈئ) ش قىلىشۇرن ۇئهبىل(الر ڭنلىرىهشمۈد ڭتاائالنىهللا ۇمانا ب. بايان قىلدى

  . ۇرىدۈندهچلۈ كايىغانلىقى كڭنىهللان هته نىسبهتىشكرك ېئهنى تنلىكىنى، ۇئهرز ىئكه پڭقنىۇيرۇزىدىكى بۆن سهگېد

» حَدِّثْ نَفْسَهُ بِالغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِفَـاقمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُ«: ۇنلىشىدهزىدىن روشۆ سۇنۇ مڭ نىر همبهيغه پهنه يۇب
  3».ۇلىد ۆئهستىدپىتى ۈئۈ بىر سڭناپىقلىقنىۇ مهلسي ۆئهكمۈ پۇلىگىمڭۆكىمكى غازات قىلماي، غازات قىلىشنى ك«

كىمكـى وئق « » مَنْ عَلِمَ الرَّمْـيَ ثُـمَّ تَرَكَـهُ فَلَـيْسَ مِنَّـا أَوْ قَـدْ عَـصَى«: ۇلىشىدڭم ائيدىهزىدىن ھۆ سۇنۇ مڭ نىر همبهيغه پهنه ي
  4».س ياكى ائسىي بولدىهم بىزدىن ەئ ۇئهتسهۋتاشلى) يامرۇتشالماۋاد (ىنۇئيىن ېگىنىپ كتىشنى ۆئېئ

  .] رۇھدىتته قىلىنغان قاتتىق تهپ تاشالپ قويغان كىشىگۇگىنىپ بولنى ۆئتىشدىس وئق ېئه ھۇب: [ۇيدهنداق دۇىي مۋهۋهىئمام ن

رمىغـان ۇپ تۇرۇامالشـتۋشـىقنى داهن مۈچپ قالماسلىق ۈئۇنتيىن ۇئېدىن كڭنىپ ۇئۇگىنىپ بولتىشنى ۆئھدىت وئق ېئه تۇر بهگەئ
  !  بوالرهمې ھالى نڭمنىهن ائدهنمىگهگ بولسا، باشتىال ۆئهققىده ھڭمنىهائد

  . پايىلىنىمىزۇن كهر بىلهلىللهقىرىقى دۇن يۈچسلىكى ۈئهتمهزىراپ ك ۇئڭپنىهپ، گۇ بار بولۇرمهلىللهقا د باشهنهي

  . رزهلمانغا پۇسۇرقانداق مه ىئگىلىرىدىن باشقا ھهزرلىش ۆئلىم ېئهربىي تهك، ھهمېد

ــان ۇئهســكىئــسالم ەئ ــاب يازغ ــسىدا كىت ــرلىكى توغرى ــتاز م ــىيت خهممهھۇس ــاب مهد ش ــداق دۇتت ــدهن ــورال هھ: [ۇي ــداق ق رقان
 هق ىئشلىتىـشكۇنـى تولـگىـنىش ۇئ ۆئهرىجىـدهقىرى دۇ، قـورال ىئشلىتىـشنى يـۇچقانداق قىممىتى بولمايـدې ھڭنىن ۇئهيدىكهىئشلىتىلم

چـى ڭهن جهنمىـگهگممـا ياخـشى ۆئەئ. ۇيدهلهنـى ياخـشى ىئـشلىتجاھىـدال ۇئۇن مهنـگهگ، قورال ىئشلىتىشنى ياخـشى ۆئۇلىپ بارىدېئ
. ۇ قىالاليـدهلىـبهسـتىدىن ائسـانال غ ۈئڭن كىـشىنىهرمىگۆن كىـشى كـهرگۆ كـهربىـيه ت-لىـم هت. ۇك پايدىلىنالمايـدهنـدهگېدىن دڭنىۇئ

 هۋ قىزغىنلىـق ڭزىنىـ ىئچىـدىن ۆئڭالرنىـۇئ. س ىئدىهمرى ەئۇجبهكىن مېتتى لهگىنر قورال ىئشلىتىشنى ۆئهبلهرىئسالمدىن ىئلگىرى ەئ
ردى، ۇغـا قىزىقتـڭنى ۇئهۋدى ۇيرۇلىشقا بـلىم ېئهسكىرى تلىپ ەئېىئسالم دىنى ك.  بار ىئدىۇرميدىغانالهنمهگن ۆئهتىبارى بىلخاھىش ېئ

ن ۈسـت ۈئڭزىنىۆ سـڭنىـهللاممىـسى ه ھڭلمانالرنىۇسۇم. رۇرزده پهستىگ ۈئڭمنىهرقانداق ائدهيدىغان ھهلهرۈتۆنكى جىھاد قورال كۈچ
پ، ۇن بولـهلـگهر كهدىسلهن ھۇرغۇرىدىغان نۇتىشقا قىزىقت وئق ېئ.رۇنىدۇلمانالر قوشۇسۇيولىدا جىھاد قىلىدىغان مهللان ۈچشى ۈئۇبول
  . لدىۈتپ ۆئهزلۆ بىر قىسمى سڭنىۇئ

 ىنـــۇئيىن ېـــگىنىـــپ كتىـــشنى ۆئكىمكـــى وئق ېئ« »مَـــنْ عَلِـــمَ الرَّمْـــيَ ثُـــمَّ تَرَكَـــهُ فَلَـــيْسَ مِنَّـــا«: نهگېـــنـــداق دۇ مر همــبهيغهپ
  5».سهم بىزدىن ەئ ۇئهتسهۋتاشلى) يامرۇتشالماۋاد(

د ىئبنـى هھـمىئمـام ەئ. راتتىۇشـىق قىلىـپ تـهتىشنى م وئق ېئۇيىنمېرىپ قالغاندىن كېلىرى قڭ چوڭ ائلىمالرنىهۋن ىئمامالر ۇرغۇن
اتقـان ىئـشلىرىدىن ۋالرغـا قىلىاكى ۇئق سورالـسا يـۇلۇبى توغرهۋه سڭنىقىشنىېالردىن چر ۇئهگەئ.  قاتارىدىن ىئدىڭالرنىۇ شۇلمهنبهھ

غ ۇلـ ۇئۇشـۇ مڭ نىـر همـبهيغه پهرگهچىلۈنگـهبلهج ەئهۋچىالرغا ۇالر سـوائل سـورىغ قىلىنـسا، ۇئهنلىكى ىئشارهنگهبلهج ەئڭرنىهكىشىل
  6.]ر ىئدىهاب بىرۋن جاهدىسى بىلهھ

                                                             
 دىسه ھ-1236ت ه ب- 1374 جىلد - 4» المهسسۇلۇبۇس« 1
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

ــ ــسنىهقىرىقى ھۇي ــسى ســاھابۋ راڭدى ــبهى ــر ه وئق ــى ائمى ــ ىئبن ــ قۇ م ــشنى م وئق ېئهرىغىچې ــشنى داهتى رغان ۇامالشــتۋشــىق قىلى
ن چاغدا هنگهبلهجاتقانلىقىدىن باشقىالر ەئۋشىق قىلىهىدا ماقتۋرىپ قالغان ې قڭزىنىدىسنى ۆئه ھۇ بپ، ۇئۇ قاتارىدىن بولڭرنىهكىشىل

  . ت قىلغانهايۋرى

  

  رز بولىدىغانلىقىه پهرگه كىملڭلىشنىلىم ېئهربىي تهھ. چىنچىۈئ

  

رز هجىھـاد پ: [ۇيـدهنـداق دۇ مهدامۇپ ائلىملىرىدىن ىئبنى قـهزھهلى مهنبهق ھۇلۇرز بولىدىغانلىقى توغره پهرگه كىملڭ  جىھادنى
  :شى الزىمۇرت ھازىرالنغان بوله شهتتهنداق يۇچىالردا مۇنى ائدا قىلغ ۇئهتتهال ھهپايۇك

ش    ۇلمان بولۇسۇ م  

شۇن بولهتكه يهتكه باالغ  

شۇ ھوشى جايىدا بول-قلى  ەئ  

ش  ۇم بوله ائزاد ائد  

شۇر كىشى بول ەئ  

ش     ۇ جىسمانىي ائجىزلىقالردىن خالى بولغان بول  

1] *.شۇبولغان بول هرلىك چىقىمغا ىئگهتې كهزىگ ۆئ   

ــسىنىهرزدار بولغــان بولــسا، قهر قهگ ەئهۋش ۇخــسىتىنى ائلغــان بولــۇ رڭ ائنىنىــ-غــا ائتــا ڭنىۇب خــسىتىنى ائلغــان ۇ رڭرزى ىئگى
  .ۇز بولىدۇ يىغىندىسى توققڭرنىهرتله شهتتهنداق ھال ۇئ2.ۇلىدۇرت قوشه ىئككى شهنهت يهشىدىن ىئبارۇبول

 -ش، ائتـا ۇر كىـشى بولـش، ەئۇم بولـه ىئچىـدىن ائزاد ائدڭرتنىهز شـۇ توققـۇ، بـهكىـسېپ بۇيـن بولـرز ەئهر جىھاد پهگن، ەئه م
رت هت شـۆت تـهشـتىن ىئبـارۇخـسىتىنى ائلغـان بولۇ رڭرزى ىئگىـسىنىهق) رزدار بولـساهقر هگەئ(ش، ۇخـسىتىنى ائلغـان بولـۇ رڭائنىنى

  .نهپ قارايمه دۇتىدېپ كۈشۈچ

  : ۇش بولىدهت بهقهرتى په شڭين بولغان جىھادنىرز ەئهنداقتا پۇئ

شۇلمان بولۇسۇ م  

شۇن بولهتكه يهتكه باالغ  

شۇ ھوشى جايىدا بول-قلى  ەئ  

شۇ بولغان بولهرلىك چىقىمغا ىئگهتې كهزىگ ۆئ  

شۇ جىسمانىي ائجىزلىقالردىن خالى بولغان بول.  

ن هگېـد» شۇ بولغان بولهرلىك چىقىمغا ىئگهتې كهزىگۆئ«، هسىپ كىرسې دىيارلىرىغا بڭلمانالرنىۇسۇن مهشمۈر دهگك ەئهدڭنىۇش
  . رۇ بىرىدڭرنىهتلهين بولغان ھالرز ەئه جىھاد پۇمانا ب. ۇلىپ قالىدېرت قهت شۆ، تۇلدىن قالىدهم ەئۇرتمهش

ددىــن كاســانى فــى ائلىملىرىـدىن ائالۇئهنهپ، ھۇم بولـۈكــۆن ھهكىـتكېناس ائلىملىــرى بۇنـشۇق ىئــسالم قانۇزلـۇر نوپۇشــھهنى مۇبـ
رز هك پۈزلــۈميۇبىدىن وئمهۋهنلىــك ســهسىپ كىرگېــر ىئــسالم دىيارىغــا به بىــرڭننىهشــمۈممــا جىھادقــا چىقىــش، دەئ: [ۇيــدهنـداق دۇم

 :ڭتاائالنىـهللالىلـى ه دڭنىـۇئ. رزه پهخـسكهلمان شۇسـۇربىر قادىر بوالاليـدىغان مهھ. ۇسابلىنىدېپ ھۇين بولرز ەئهبولغاندا، جىھاد پ
                                                             

 .ۇرت ساقىت بولىده شۇ، بهرىلسېرىپىدىن مائاش به تهلىپهر خهگهئ *
 ته ب- 366 جىلد -10» بىيرهل كۇرھهششهۋغنىي ۇلمهئ« 1
 ته ب- 381» رهسدهل مۇفسهن« 2
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

ًاِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَاال )هپىيادرى، ېيلى ياش ـ قهنى مهي (هتتهغىر بولغان ھالنىك بولغان ياكى ېئېر يهسىل!) سىر جاماەئهمىنلۆىئ م ،
 الرڭجىھادقا چىقى) الداۋھ ەئهممهالر، ھڭۇ ىئختىيارسىز بولهۋالر، ىئختىيارىي ڭۇ قىيىن شاراىئتتا بولهۋق ۇشلۇڭالر، وئڭۇالغلىق بولۇئ
  1.رۇزىدۆن سهگېد

  2.]ۇس بولىدۇرۇ ىئزنىسىز چىقىشى دڭ ائنىسىنى-ك باال ائتا هدڭنىۇ ىئزنىسىز، شڭرىنى ىئزنىسىز، ائيال ېئڭل خوجايىنىنىۇق

ن ه، بىــز بىــلهسىپ كىرســېــ بهھىرىمىزگه شــڭبىزنىــ) نــى كـاپىرالرهي(الر ر ۇئهگەئ: [ۇيــدهنــداق دۇملــى مهشـافىىئ ائلىملىرىــدىن ر
تتـاكى جىھـاد هھ. رزه قوغـدىنىش پهھلىـگ ەئڭرنىهھه شن بولسا، ۇئهۋۆساپىسىدىن تۇش مۇسىر وئقهق) نىناماز(رىسى ۇ وئتتڭالرنىۇئ
  3).]ۇرز بولىدهپ (ۇرزدار، ائيال قاتارلىقالرغىمهل، قۇرز بولمايدىغان نامراتالر، باال، قهپ

  . رۇردۇشھه مهۋپ ۆ ك مىساللىرىڭزلىرىنىۆ سۇ بڭپ ائلىملىرىنىهزھهم

 هكـسىچ ەئڭرالرنىـۇمھۇ جهسىلىـسىدهلىـش مخسىتىنى ېئۇ رڭ ائنىنى-ين بولغان جىھادتا ائتا رز ەئه پهاللۇھهھىمهزىم رهىئبنى ھ
ن هتىـشى بىـلې چىقىـپ كڭ بالىنىكىن ۇئېل. ۇلىنمايدتىبارغا ېئين بولغان جىھادتا ېئرز ەئهخسىتى، پۇ رڭ ائنىنى-دى ـــ ائتا ېنداق دۇم
  .سناهستۇدىن مڭنى ۇئۇپ قالسا بۇتىدىغان بولېپ كۈلم بولمىغاچقا، ۆئهر ائلىدىغان ائدهۋه ھالىدىن خڭ ىئككىسىنىۇئ

 ڭلمانالرنىۇسـۇن مهشـمۈكىن دېس، لـهمس ەئۇرۇ ىئزنىـسىز دڭ ائنىنىـ-جىھاد ائتـا : [ۇيدهنداق دۇ مهاللۇھهھىمهزىم رهىئبنى ھ
رىش ېـم بهالرغـا يـارد ۇئهمـگهرقانـداق ائدهرىش ىئمكـانىيىتى بـار ھېـم بهالرغـا يـارد، ۇئهلسهسىپ كې بهستىگ ۈئڭمنىۋهىئچىدىن بىر ق

ــا هرز، مهپ ــاكى بۇرســهت بهخــسۇ ائنــا ر-يلــى ائت ــ. نۇرمىــسهن ي  بــاال چىقىــپ  بىرســى ۇئڭ ىئككىــسىنى ىئككىــسى يــاكى ۇئكىن ۇئېل
تىش ھــاالل ېــپ چىقىــپ كۇمنــى تاشــالپ قويــهن ائدتىــدىغاېپ كۈلــ بالىغــا ۆئپ قالــسا، ۇئۇتىــدىغان بولــېپ كۈلــيىن ۆئېــنــدىن كهتكهك

  .رۇچىدۈ ياخشى بىلگڭەئهللا 4.]سهمەئ

ر هزىـله، بۇلىدې بىر ائز توختىلىشقا توغرا كهزىدۆن سهگېين درز ەئه جىھاد پۇ ائيالغىمڭناس ىئسالم ائلىملىرىنىۇنشۇق قانۇزلۇنوپ
مـان ۇپ گهزى دۆ سـڭناس ائلىملىرىنىـۇنـشۇپ سـاندىكى ىئـسالم قانۆ كـ يـاكى ۇئۇيىـشىدېن دهلـگه كهر بىـرلىكك ائلىمـالهسـىلىگه مۇب

رىجىـسىدىكى هيـن درز ەئهر پهچىلۈگـې، دۇرز بولىـده پۇ، ائيـالغىمهندهكىتىلگېپ بۇين بولرز ەئهجىھاد پ. سهمنداق ەئ، ىئش ۇئۇقىلىد
 ۇرز بولىــدهپ ائيرىلماسـتىن وئخــشاش په ائيــال د-ر  ەئهسـتىگ ۈئڭلماننىۇســۇربىـر مه ھ* توشــقانهلچىمىـگت ۆئهرىيۇجبــهم، مۈكـۆھ
  . قىل قىلغان ىئدىمهملىدىن نهفى ائلىملىرىدىن كاسانى، شافىىئ ائلىملىرىدىن رهنهنى ھن ۇئهم. ساسالنغان ائهن فىقھى قاىئدىگهگېد

پــسىالتى ه تڭنىــۇئ. رزهش پۇتــۇرنــى تهلىلله د زىــت، ۇئه قاىئــدىگۇر بــهلىلــلهرىئ ده جىھادىغــا خــاس شــڭكىن ائيالالرنىــېلــ
  :هندىكىچهۋۆت

»  بـابىڭ جىھادىنىـڭائيالالرنىـ« كىتابىدىكى ڭ جىھادنىڭدىس توپلىمىنىهملىق ھنا» خارىۇل بۇھىھهس «ڭزىنىخارى ۆئۇىئمام ب
لَّمَ فِـي الْجِهَـادِ فَقَـالَ جِهَـادُكُنَّ «: ۇت قىلىدهايۋنداق رىۇنھادىن م ەئهاللهزىيه رهن بابتا ائىئشهگېد َ إِْستَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسـ

ج هالر ھڭ جىھـادىڭرنىهسـىل«: ر همـبهيغهت سـورىغان ىئـدىم، پهق ىئجـازۇلـۇ دىـن جىھادقـا چىقىـش توغرر همبهيغهن پهم »الْحَجُّ
  . ردىهاب بۋپ جاهد» قىلىش

ر ۇزكـه مڭنھانىـ ەئهاللهزىـيه رهائىئش‹: نهگېداق دنۇتتال مهىئبنى ب: [ۇيدهنداق دۇر مهجهىئبنى ھ) هرھىسىده شڭدىسنىه ھۇب(
» ج قىلىــشهالر ھڭ جىھــادىڭرنىهســىل«: ڭ نىــر همــبهيغهكىن پېلــ. ۇســلىكىنى ىئــسپاتاليدهمرز ەئه ائيالالرغــا پڭدىــسى جىھادنىــهھ
         5]›.سهمنلىك ەئهگې دۇ بولمايدۇن چىقىشىغىمهز ىئختىيارلىقى بىل جىھادقا ۆئڭالرنىنلىكى، ۇئهگېد

: قُلـتُ«: ۇيـدهنداق دۇنھا م ەئهاللهزىيه ره ائىئشهايىتىدۋنھادىن قىلغان رى ەئهاللهزىيه ره ائىئشڭلنىهنبهد ىئبنى ھهھم  ىئمام ەئ
ائيالالرغـا جىھـاد ! هاللۇلۇسـهدىم، ىئ رېنداق دۇن مهم »اد لَا قِتَال فِيهِ، أَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةجِهَ: يَا رَسُول اللَّه هَلْ عَلَى النِّسَاء جِهَاد؟ قَالَ 

   6.ردىهاب بۋپ جاهد» رۇ قىلىشتهمرج ۆئه ھهۋج هرز ھه پۇ بولسىمرز، ۇئهسىز جىھاد پڭهج«: ر همبهيغه؟ پۇرىزىمهپ

                                                             
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي- 41 هبۋه تهرۈس 1
 ته ب- 4301 جىلد -9» نائىئهس سۇدائىئهب« 2
 ته ب- 58 جىلد -8» ھتاجۇلمۇتهنىھاي« 3
 هسىله م- 922ت ه ب-292 جىلد -7» لالهھۇلمهئ« 4
ش؛ ۇن بولهتكه يهتكهباالغ) 2(ش؛ ۇلمان بولۇسۇم) 1. (شى الزىمۇرت ھازىرالنغان بولهچ شۈنداق ئۇن مۈچۈشى ئۇ توشهلچىمىگۆت ئهرىيۇجبه مڭئىنساننى *
  شۇ ھوشى جايىدا بول–قلى هئ) 3(
 رهتله ب-76، -75 جىلد - 6» ل بارىۇتھهف« 5
 دىسه ھ-1185 جىلد -5» لىيلهل غۇائۋئىر« 6
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

ر ائيـالالر جىھـاد هزهتئىيـنهشـىدىن قۇ بولهپـايۇرز كهيـن يـاكى پرز ەئه پڭكى، جىھادنىـۇلىـشقا بولىـدېۋۈرۆنى كۇدىستىن شه ھۇب
 ڭرزنىـه ىئككى خىل پهققىده ائيالالر ھۇتتالمه ىئبنى بهۋر هجهرھى يازغان ىئبنى ھه شهدىسكه ھۇك بهدڭنىۇلمىغان، شۇيرۇقىلىشقا ب

  . رىسىنى ائيرىمىغانۇتتوئ

 ڭ دىـن ائيالالرنىـر همـبهيغهكىن پېرىلغان ىئدى، لـېلىپ ب ېئهتتهينلىك ھالرز ەئه پهپىنچۆ جىھاد كۇرىدىمۋه دڭ نىر همبهيغهپ
 ڭنھانىـ ەئهاللهزىـيه رهر بولغـان بولـسا، ائىئـشهگەئ. سهمد ەئۇجـۋهمـات مۇلهر مه بىـرۇىئـپ بولـسىمهجىھادقا چىقىـشى توغرىـسىدا ز

  .قۇتىبارغا ائالر ىئدپ ېئهچى دۇرغۇدىسىنى خاسالشتهقىرىقى ھۇي

مىـرى جىھادقـا چىقىـشقا چـاقىرىق قىلـسا، چـاقىرىق قىلىنغـان  ەئڭلمانالرنىۇسـۇ بىرى ـــ مڭرنىهتلهين بولغان ھالرز ەئه جىھاد پ
شـىدا ۇرك ۇئۇبـه تر همبهيغه، پۇسابلىنىدېملىدىن ھۈ جۇ شۇك غازىتىمۇبهت. ۇكىتىلىدېپ بۇين بولرز ەئهجىھادقا چىقىش پ هرگهكىشىل

 ڭنىـۇب. نك قىلغـاۈزلـۈميۇ وئمهممىـگهلكى ھهرنى ائيرىپ قويماستىن، بهك كىشىلۈلۆ بىر بهنه قىلىپ يهرگهك كىشىلۈلۆچاقىرىقنى بىر ب
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ :  رۇزىدۆ سۇنۇن مهگې غازات توغرىسىدا دۇ بڭتاائالنىهللالىلى هد

  1؟ۇيدهلمهالر كڭالردىن ائيرىلغىڭۇرتۇمىشقا يې، نهيىلسېالر دڭ يولىدا جىھاد قىلىشقا چىقىڭنىهللا هرگهسىل! رهمىنلۆىئ م إِلَى األَرْضِ

رهمىنلۆىئ م!ڭنىـۇ غازاتقـا چىقمىغـان، بۇكىن ائيالالر بېم، لۇله ائلىدىغانلىقى مهز ىئچىگ ائيالالرنى ۆئهۋر  ەئڭن خىتابنىهگې د 
ىئ {: نهگېـنـداق دۇ ملـى ، ەئهنـدهتكهپ چىقىـپ كۇل قىلىپ قويـسۇئه مهدىنىگه نى م  تالىپۇبلى ىئبنى ەئ ەئر همبهيغهلىلى پهد
  2}!يامال؟ۇپ قۇرۇ قالده ىئچىدڭ ائيالالرنىهۋششاق بالىالر نى ۇئېم! هاللۇلۇسهر

 ڭنھانىـ ەئهاللهزىيه رهك ائىئشهدڭنىۇش. ۇ ائلمايدهز ىئچىگك جىھادقا چىقىش ائيالالرنى ۆئۈزلۈميۇكى، وئمۇنى ىئسپاتاليدۇ شۇب
  . ۇلىپ قالىدې قهمىي ھالىتىدۇ وئمڭزىنىپ، ۆئۇلىل يوق بولهشقا دۇرۇدىسىنى خاسالشتهقىرىقى ھۇي

ردىكـى ه يۇ، شـهپ كىرسـۇرۇمىنىغـا باسـتې زڭىلمانالرنۇسۇتلىرىدىن بىرى ـــ كاپىرالر مهين بولىدىغان ھالرز ەئه پڭ جىھادنىهنهي
 هرىـدۋه دڭ نىـر همـبهيغه خىـل ىئـش پۇ، بـۇكىتىلىـدېپ بۇين بولرز ەئهش پۈرۈكىندېالرنى چالرغا قارشى چىقىپ ۇئلمانالرغا ۇئۇسۇم
  . ن ىئدىهرگهز بۈك غازىتىدا يهندهخ

ن هۋۆ، تۇالردىنمڭرىپىهقىرى تۇالر ياقىتتا ۇئۋينى ەئ إِذْ جَاءُوْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ :ۇيدهنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇب
   3. ىئدىنهلگهك) م قىلىپۇجۇھ (ۇالردىنمڭرىپىهت

  4.لغانۇرۇ قالده ىئچىدڭپىلالرنىې سهۋر هللەئهالر قلكى ۇئهشقا ائيالالر چىقمىغان، بۇر ۇئۇب

 ڭالرنىـ، ۇئهلـسهپ كۇرۇن باسـتهشـمۈ دهسـتىگ ۈئڭرنىهكىـشىل: [ۇيـدهنـداق دۇ م، ۇئۇرىـدۇقتنى ۇئۇ شۇزىمۆ سڭدامىنىۇ ىئبنى ق
ن هشـمۈممـا غالىـب دەئ. ۇخسىتىسىز جىھادقا چىقمايدۇ رڭمىرىنىالر ەئ ۇئۇرسىمۇپ تۇرز بوله جىھاد پهستىگ نامراتلىرى ۈئهۋبايلىرى 

مىرىــدىن  ەئڭالرنىــج قىلىــشىدىن قورقــسا، ۇئ تــارا- تــاالن ڭننىهشــمۈلمانالر دۇســۇ، مهلــسهسىپ كېــقــسىز بۇيۇ تهســتىگ ۈئڭالرنىــۇئ
 ڭرنىهكى، جىھادقـا چىقىـش كىـشىلۇنىـسى شـه مڭنىـۇئ. سـناهستۇقىرىقىـدىن مۇت يه ھـالۇت سوراش ىئمكانىيىتى بولمىـسا، بـهخسۇر
 ڭه جن چاغـدا،هشـكۈت چه چىقىـشىغا ھـاجڭالرنىـن ۇئۈچنلىكى ۈئهلگهن كهشمۈ دهرىپىگه تڭالرنىۇئ. ۇ ائلىدهز ىئچىگممىسىنى ۆئهھ
 چـاقىالرنى -ننـى سـاقالش، بـاال ۇوئر. سهمس ەئۇرۇلىـشى دېلىـپ قې جىھـادتىن قڭچقانداق بىر كىشىنىېردىن ھهھلى بولغان كىشىلەئ
  5.]سناهستۇدىن مڭنىر ۇئهھتىياجلىق كىشىللىشقا ېئېپقېن قۈچ مالنى ساقالش ۈئ-ل ۇ پهۋت قىلىش هھاپىزۇم

ر رايونغـا هن بىرهشمۈر دهگكى، ەئۇرىدۈنى بىلدۇزى شۆن سهگېد» نۈچ چاقىالرنى ساقالش ۈئ- باال هۋن ۇوئر «ڭدامىنىۇىئبنى ق
  .سهمرز ەئه ائيالالرغا جىھادقا چىقىش پۇسىپ كىرسىمېب

چىالر ۇ قىلغـڭهم قىلـسا، جۇجـۇ ھهھىرىگه شڭلمانالرنىۇسۇن مهشمۈد: [نهگېنداق دۇ مهاللۇھهھىمه رهيمىيهك ىئبنى تهدڭنىۇش
غـا ڭنىۇ بهۋ ۇالـسا، بـۋر ائيـال ـ بـالىالرنى ىئگىلىهنلهشمۈ دهتسهالر قايتىپ كر ۇئهگرىمىدىن ائزراق بولسا، ەئېي) ڭنىنىۇن قوشهشمۈد(

                                                             
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي- 38 هبۋه تهرۈس 1
 ايىتىۋخارى رىۇب 2
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-10ھزاب ه ئهرۈس 3
 رهتله ب-711، - 705»  ئىبنى ھىشامۇتهسىر« 4
 ته ب- 389 جىلد -10» بىيرهل كۇرھهششهۋغنىي ۇلمهئ« 5
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 قايتىـپ )دىنڭه جۇش(اقىتتا ۋ ، ۇئهرسهز بۈ يهىدڭې بولماستىن، قوغدىنىش جهىدڭېرىش جېپ بهىئزد) ننىهشمۈد(ر هتلهوئخشاش ھال
  1.]ۇسابلىنىدې بابتىن ھۇشۇسى مهقهۋد ۇھۇئ. سهمس ەئۇرۇت دهقهتىش پېك

رىمىـدىن ې يڭنىنىۇن قوشـهشـمۈنى دۇلمانالر قوشـۇسۇت، مهقسهزىدىن مۆن سهگېد» رىمىدىن ائزراق بولساېي «ڭيمىينىهىئبنى ت
پ ۇرۇقتـنى ۇئۇزى شـۆن سـهگېـد» الـساۋر ائيـال ـ بـالىالرنى ىئگىلىهنلهشـمۈ دهتسهر قايتىپ كالر ۇئهگەئ«. رۇنلىكتهگېائزراق بولسا د

رز ه جىھادقـا چىقىـشىنى پڭ ائيالالرنىـۇتتىمه ھـالۇشـۇردىن بىرى بولغـان مهتلهين بولغان ھالرز ەئه جىھاد پهيمىيهكى، ىئبنى تۇرىدېب
  . ۇپ قارىمايدهين دەئ

س، همرز ەئه جىھادقـا چىقىـش پهسـتىگ ۈئڭ ائيالالرنىـهممىـسىده ھڭرنىـهتلهولغـان ھاليـن برز ەئهن، جىھـاد پهن مۈچ ۈئڭنىۇش
لىپ بارسا، ائيال رىكىتى ېئه تازىالش ھهۋ هسىپ كىرسې بهرگهھهن بىر شهشمۈر دهگ، ەئۇ بولسىمۇئ. ۇرز بولىده پهتته بىرال ھالهزىدهب

  . نهپ قارايمه دۇرز بولىده قىلىش پڭهن جۈچرنى قوغداش ۈئه بولغان كىشىلهن بىرگهزى بىل ۆئهۋزىنى كىشى ۆئ

أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ اتَّخَذَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ خِنْجَرًا فَكَانَ مَعَهَا فَرَآهَا أَبُـوْ « :ۇت قىلىدهايۋنلىكىنى رىهگېنداق دۇ مڭنى س هنسلىم ەئۇىئمام م
 مَا هَذَا الْخِنْجَرُ قَالَتِ اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَاللَّهِ هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ 

زى يم ۆئهلۇ سـۇممـنى ۇئۈين غازىتى بولغان كهنۈھ » يَضْحَكُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَصَلَّى الأَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ 
 هيمدهلۇ سـۇممـۇئ! هاللۇلۇسـهىئ ر‹: دىېـنـداق دۇلىـپ مېپ قۈرۆ كـهلـھه تۇبـنى ەئۇبـ. الغـان ىئـدىۋلىرنـى ېئهنجه بىر خهن بىرگهبىل
ا ڭـرسـى ماه بىرڭشـرىكالرنىۇم‹: يمهلۇ سـۇممـپ سـورىدى، ۇئهد» ر؟هنـجه خهمې نـۇب«: دىنڭنى ۇئر همبهيغهپ› .نهر بار ىئكهنجهخ
  . پ قويدىۈلۈ كر همبهيغهپ. دىېد› الدىمۋلىپ ېئهي دهتېۋۈسۆن قارنىنى به بىلڭنىۇقىنلىشىپ قالسا بېي

  2.ۇسابلىنىدېملىسىدىن ھۈ جڭنىۇشۇ مۇك غازىتىدا قىلغان ىئشىمهنده خڭنىهفىيه قىزى سڭللىپنىهتۇل مۇائبد

  . سۇرۇن ىئختىيارىي چىقسا دهخسىتى بىلۇ رڭمىرنى، غازاتقا ەئۇرز بولىدهتتىال پهلگىلىك ھالهت ىئنتايىن بهقهجىھاد ائيالالرغا پ

م ۈركۈ بىر تهۋيم هلۇ سۇمم غازاتقا چىققاندا ۇئر همبهيغهپ{: ۇت قىلىدهايۋنلىكىنى رىهگېنداق دۇ مڭنى س هنسلىم ەئۇىئمام م
 }.التتىر ائهۋه ھالىدىن خڭھالرنىۇجره مهۋيتتى همىنلهن ته بىلۇالر س غازات قىالتتى، ۇئهنسارى ائيالالر بىللەئ

  .  چىقىشىنى توسقانڭ چىرايلىق ائيالالرنىهۋرت قىلغان، ياش هشىنى شۇناس ائلىمالر، ياشانغان ائيالالر بولۇنشۇنى قانۇئ

ــنــداق دۇ مهاللۇھــهھىمه رهدامۇ ىئبنــى قــهقــته ھۇبــ مىنىغــا ېن زهشــمۈن دهلمانالر بىــلۇســۇم‹: ۇيــدهنــداق دۇقــى مهخىر: [نهگې
ــال، پ ــدىغان ائي ــر همــبهيغهكىرى ــشاش پهرىــدىكىگۋه دڭ نى ــلىق ائيــال بولڭت چــوهقه وئخ ــى ۇ ياش ــلۇ ســهۋش ش، همىــنلهن ته بى

 3]›.للىنىشى الزىمۇغۇن شهلىش ىئشلىرى بىلر ېئهۋه ھالىدىن خڭھالرنىۇجرهم

ــ  د ــاد ائيالالرغــهمې ــايىن بك، جىھ ــا بولــسىمۋلگىلىــك ها ىئنت ــان ىئــكه پۇاقىتت ــا شــهرز بولغ ــورال ۇغا مڭنىۇن، ائيالالرغ ناســىپ ق
ائيـالنى . ۇت قىلىنىـدن قانـاەئهرلىرى بىـلۈ تـڭزىنـى قوغدايـدىغان قورالالرنىـدا ۆئڭـنىۇب. ۇرز بولىدهم پهشىق قىلىش ھهىئشلىتىشنى م

ن هلمىـگهتىـپ كېلىـل يهن بىـر ده روشـهقـته ھۇ بـهبىـزگ. ۇرىـدۇشـىق قىلدهسـتاز مھرىمـى يـاكى ائيـال ۇئه مڭنىرى ياكى ۇئ ېئڭنىۇئ
ــسىم ــۇبول ــز ۇئې، ل ــى پكىن بى ــبهيغهن ــر هم ــ ۇئڭ نى ــتا پىچــاق ىئــشلۇر قارشــى ۇئهنگهشــمۈ دڭيمنىهلۇ ســۇمم ــار هتكهش نلىكىنى ىئنك

  . قىلمىغانلىقىدىن ىئجتىھاد قىلىپ ائلىمىز

. ۇرز بولىـدهگىنىـشى پ قـورالنى ۆئ ۇئڭن، ائيالنىـهپ قارالغان ىئـكه قورال ىئشلىتىشى توغرا دڭ ائيال كىشىنىهزىرىمىزده نڭبىزنى
 ياخــشى ڭەئهللا. ۇسابلىنىدېــرز ھه پۇكمىمــۆھ) ڭاســىتىنىۋنــى هي (ڭرسـىنىهسىز ائدا قىلغىلــى بولمايــدىغان نڭــنىرىزىنــى ۇئهنكى پۈچـ

  .رۇچىدۈبىلگ

 ۇ بولـسىمن وئخـشاش، ۇئهشى بىـلېـكلىپ قىلىنىش يهھكاملىرىغا تت ەئرىەئهشى، شېش يۇرز بوله پڭشنىلىلىم ېئهربىي تهمما ھەئ
نَّـائِمِ حَتَّـى يَـسْتَيْقِظَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَـنِ ال: رُفِعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ«: ڭ نىر همبهيغهلىلى په دڭنىۇب. رۇشىدېتىش يې يهتكهباالغ

چىـدىن ۇخـالپ قالغچىلىـك، ۇئۈتكه يهتكه بالىدىن بـاالغهسىدهلدى، نارۈرۈتۆچ خىل كىشىدىن كم ۈئهلهق «»وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ
  . رۇزىدۆن سهگې د4»چىلىكۈلگه كهقلىگدىن ەئڭچىلىك، ساراۇوئيغانغ

                                                             
 ته ب-311» هفىقھىي لۇلئىختىياراتهئ« 1
 ته ب-711 جىلد -2»  ئىبنى ھىشامۇتهسىر« 2
 ته ب-391 جىلد -10» بىيرهل كۇرھهششهۋغنىي ۇلمهئ« 3
 ايىتىۋرلىقالر رى ھاكىم قاتاهۋببان هئى، دارىمى، ئىبنى ھهسهد، نۇۋ داۇبهئ 4
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  .شۇش ياكى ياشقا توشۇن بولهنگك ۈئۈش ياكى تۇھتىالم بوللچىمى ـــ ېئ ۆئڭتىشنىې يهتكهباالغ

نىـق ىئـسپاتالش بىـر قىقىـي ېئهھ. ۇلگىلىنىـدهرىش ائرقىلىـق بېـر بهۋهن خه بىلڭنىۇزىدىن ش ۆئڭسىدىنىه نارۇش ـــ بۇھتىالم بولېئ
  .ر قىيىنهدهق

  . ۇرسىتىدۆشىنى كۇن بولهنگ ۈئڭرنىهكلۈتراپىغا يىرىك ت ەئڭزاسىنىگىنىمىز ـــ جىنسىي ەئېش دۇن بولهگنك ۈئۈت

 فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ  يَوْمَ قُرَيْظَةَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَعُرِضْنَا عَلَى النَّبِىِّ {: نهگېنداق دۇ مزىي هرۇلق ەئهتىي توغرىدا ەئۇب
بِيلِى َ ق، ۇرسـىتىلدۆ كه گر همـبهيغهنى بىـز پۈكـ) غـازىتى بولغـان (هيزهرۇنـى قـهب} {يُنْبِتْ خُلِّىَ سَبِيلُهُ فَكُنْتُ مِمَّـنْ لَـمْ يُنْبِـتْ فَخُلِّـىَ سـ

ردىـن هنلهنمىگك ۈئۈن تـهرىلـدى، مېپ بۇر قويـهنـلهنمىگك ۈئۈلـدى، تـۈرۈلتر ۆئهنلهنگك ۈئۈ، ت)دىۇيرۇقىشقا بېپ بۈرۆ كر همبهيغهپ(
  1}.رىلدىمېپ بۇ، قويه د–م ۇبولد

  . ۇرت قىلىنىدهشى شۇ توشقان بول ياشقا15نلىكىنى ىئسپاتالشتا هتكه يهتكهياشقا قاراپ باالغ

ولُ اللَّـهِ  {:رۇدىسىده ھۇنۇت قىلغان مهايۋ دىن رىر هم ىئبنى ۆئڭلىلى نافىئنىه دڭنىۇب ُ نِي رَسـ َ لَّمَعَرَضـ َ لَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسـ َ   يَـوْمَ صـ
رَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي قَـالَ نَـافِعٌ فَقَـدِمْتُ عَلَـى عُمَـرَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْ

وا لِمَـنْ كَـانَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْ ُ نَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضـ
ن ۈچلىش ۈئش قىۇرنى ۇئې مر همبهيغهنى، پۈد غازىتى بولغان كۇھۇئ} {ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ

ياشـتا ىئـدىم 15 هنـدهرگۈچهزدىن كۆنى كـۈك غـازىتى بولغـان كـهنـدهخ. ت قىلمىـدىهخـسۇ ياشتا ىئـدىم، ر14 هندهرگۈچهزدىن كۆك
  . ت قىلدىهخسۇر

 ۇغـا بـڭنىن ۇئهم.  ىئـدىهلىـپه خهردهنلۈ كـۇ شـلـدىم، ۇئهشىغا كېـ قڭزىزنىـل ەئۇر ىئبنـى ائبـدهمن ۆئهم‹: ۇيـدهنداق دۇ مئنافى
 ۇئ› .رۇكتـهرىـسىنى ائيرىيـدىغان چۇ وئتتڭنىـڭن چوه، كىچىك باال بىلۇبھىسىزكى بۈش‹: دىېنداق دۇ مۇئ› .ردىمهپ بهزلۆدىسنى سهھ
نـى ن ۇئه بولىـدىكهىنىـدۋۆ تڭنىـالر، كىمكـى ۇئڭكىـتىېرىزىنـى به پهرگهياشلىق كىـشىل15ر هسىل‹: ت يازدىهنداق خۇلدارلىرىغا مهمەئ

  2}›.الرڭ قىلىه ىئچىدڭچاقىالرنى-باال

 ڭه جهسـتىگ ۈئڭنىـ قاتارىـدىن قىلىـدىغان، ۇئڭرنىـهچىلڭهشى بولـسا، ىئگىـسىنى جېـت يهبـاالغ: [ۇيـدهنداق دۇىي مۋهۋهىئمام ن
يـاش 15 ڭلچىمىنىـت ۆئه بـاالغۇمانـا بـ. رۇيدىغان ياشـتهكلۈكمىنى يۆ ھڭرنىهر كىشىل ەئهردهملۈكۆدىن باشقا ھڭنى ۇئهۋملىرى ۈكۆھ

  . لىلىه دڭنلىكىنىهىئك

 ياشـنى 15‹: دىېـنـداق دۇالر مۇئ. رۇزقارىـشىدۆ كڭالردىـن باشـقىالرنى ۇئهۋد هھـمھب، ىئمـام ەئهۋزاىئ، ىئبنى ۋ شافىئىي، ەئۇب
 ڭتنىـه ىئبادهسـتىگ ۈئڭنىـۇئ. ۇچىغـا ائيلىنىـدۇكلىـپ قىلىنغه تهملىرىگۈكـۆت ھرىەئه شـۇھـتىالم بولمىـسىم ېئهرچهن گهش بىـلۇزۇتوشق

لمان بولمىغـان ۇسـۇر مهگەئ. ۇ اليىـق بولىـدهىـسىگۋسىې نڭرنىـتـتىن بىـر ەئهنىمه، غۇكلىنىدۈر يهملۈكۆ باشقا ھدىنڭنى ۇئهۋرزلىكى هپ
  3.]رۇر كىشى قىلىشترىلىدىغان ەئېكمى بۆ ھڭرنىهرلچى ەئۇ قىلغڭهنى جت، ۇئهقسهم› .ۇلىدۈرۈلتكاپىرالردىن بولسا ۆئ

ر، ۇشىدېــكلىــپ قىلىــنىش يهھكاملىرىغــا تت ەئرىەئه شــۇئ. رۇ پاكىتىــدڭشــنىۇھــتىالم بول ېئهۋ ڭنلىكنىــهتكه يهتكهيــاش، بــاالغ15
 ڭلمانالرنىۇسـۇ ياشـتا م15. ۇسابلىنىدېـملىـدىن ھۈ جۇم شـهيـن بولغـان جىھـاد ھرز ەئهپ. ۇرز بولىـدهر پهلـلهمين ەئرز ەئهدا پڭنىۇئ
  . رزهشىق پهسكىرى م ەئهستىگۈئ

رىي ۇجبــهم. مۈردۆنلىكىنــى كــهگېنــداق دۇن كىتابىــدا مهگېــد» ســلىمۇل مۇمىنھــاج «ڭزاىئرىنىــهلجكــرى ەئه بۇبــيخ ەئهن، شــهم
 ياخـشى ڭەئهللالىلنى بايان قىلمىغـان، هچقانداق دې ھهكلىمىگه ياش چۇ بۇئ. ۇرز بولىده ياشتا پ18لمانغا ۇسۇلىش م ېئهرلىككهسكەئ

  4.رۇچىدۈبىلگ

ــ ــز قوب ــاش ۆئۇبى ــان ي ــدل قىلغ ــى ائب ــى ىئبن ــان ســ» رهســسىير ەئهســهختۇم «ڭرنىهلبۇلچىمىن ــان قىلغ ــدا باي ــاملىق كىتابى زى ۆن
بنـى  رافـئ ىئهۋزارى هلـفب ەئۇنـدۇ ىئبنـى جهرۇمهشـىدا سـۇرد ۇئۇھـنى ۇئۈ كـۇ شـ هاللۇلۇسـهر: [ۇيـدهنداق دۇ مۇئ. ۇرىدۈندهچلۈك
لالھ ۇنى ائبـدۈ كـۇ شـ هاللۇلۇسـهر. ن ىئـدىهرگه، رافـئ م)نهرگهت بهشقا چىقىـشقا ىئجـازۇرۇئ(ياشتا 15 ه ىئككىلىسىگڭيجنىهدۇخ

يـد ىئبنـى هس، زۋەئ ىئبنـى هرابيـر، ەئهھۇيد ىئبنـى زهسـرا ىئبنـى ائزىـب، ۇئهيـد، به ىئبنـى زهسـاميد ىئبنى سابىت، ۇئهر، زهمىئبنى ۆئ
                                                             

 ت قىلىنغانهايۋدىس توپالم كىتابلىرىدا رىهش ھهب 1
 ايىتىۋسلىم رىۇم 2
 ته ب- 12 جىلد -13» ىيۋهۋهننه ئرھهش سلىم بىۇھىھ مهس« 3
 ته ب-303» سلىمۇم لۇمىنھاج« 4
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ك هنـدهيىن خېـ بىـر يىلـدىن كهممىـسىگه ھڭالرنىۇئ. رغانۇقايت) جىھادقا چىقىشتىن(رى قاتارلىقالرنى هدۇلخىئد ەئه سۇب ەئهۋم هرقەئ
رنى جىھادقـا چىقىـشتىن هىـشىلن كهتمىـگه ياشـقا ي 15ر همـبهيغهك پهمېـد. نهرگهت بهخـسۇ جىھادقـا چىقىـشقا رهنىسىدۈشى كۇرۇئ

  1.]ت قىلغانهخسۇ رهرگهنلهتكهرغان، يۇقايت

 ا ۇئن چاغـدهرىلگېـت بهخـسۇشـقا چىقىـشقا رۇر ياشـتا ۇئۇشـۇ مهيجگهدۇ رافىـئ ىئبنـى خـه، سـاھابڭرنىـهل بۇكىمكى ىئبنى ائبد
تىـشنى ياخــشى ن وئق ېئۇرۇ ياشـقا كىرىـشتىن بـ15 ڭنىـزىنى ائنـالىز قىلـسا، ۇئۆن سـهگېـنـى ياخـشى ائتـااليتتى دهن ىئـدى، يهرگهم
ش ۇتلىـك بولـه الياقهگڭـه جهنـده ياشقا كىرگۇن، شۇرۇتىشتىن بې ياشقا يۇ بڭرنىه ساھابىلهمدهھ. ۇاالاليدۋگىنىپ بولغانلىقىنى بىلىۆئ
  .ۇاالاليدۋانلىقىنى بىلىشىق قىلىدىغهن مۈچۈئ

  

  رز؟ه پهستىگ ۈئڭرنىهلىش كىمللىم ېئهربىي ته، ھهالسۇخ

ت، هردىن سـاالمهللىكلهسېـ كهۋيىپلىـك ېشىق قىلىشتىن توسىدىغان مهسكىرى م ھوشى جايىدا، ەئ–قلى ن، ەئهتكه يهك15شى ېي
  . ۇيدهشمهللهممهكۇلىش ىئقتىسادسىز ملىم ېئهربىي تهنكى ھۈچ. رزهلمانغا پۇسۇرقانداق مه ھهىئقتىسادىي چىقىمغا ىئگ

. قۇردۈشـتهنلهييەئۇپ مهيـن درز ەئه پهسـتىگ ۈئڭلمانالرنىۇسـۇلىـشنى ملىـم ېئهربىـي تهكى، بىـز ھۇنىسى شه مڭگىنىمىزنىې دۇب
غـان خـسىتىنى ائلۇ رڭرزى ىئگىـسىنىه قهۋش ۇخسىتىنى ائلغـان بولـۇ رڭ ائنىنى-ش، ائتا ۇر كىشى بولش، ەئۇن ائزاد بولۈچ ۈئڭنىۇش

  . ۇلدىن قالىدهمر ەئهرتلهش قاتارلىق شۇبول

  . مۇپ بولدهزلۆرنى سهسىلىلهقىرىدا ائيالالرغا خاس مۇن يهم

ز دىنىنى بـارلىق ىئنـسانالرغا  ۆئهتلىرى ىئچىدهمم ۈئڭرنىهرلهمبهيغهممىتى بارلىق پت، ىئسالم ۈئهممجاھىد ۈئۇممىتى مىئسالم ۈئ
وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَـثُ إِلَـى «: نهگېنداق دۇ مر همبهيغه پهقته ھۇن بۈچ ۈئڭنىۇت، شهممىر ۈئن بىردىنبهنگهكلۈرىيىتى يۇجبهتارقىتىش م

ن بولـسام ه، متتىهتىلهۋپ ەئۇر بولهمبهيغهمىگىال پۋهز قس ۆئۇخسهر مهرلهمبهيغهىئلگىرىكى پ «»قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً
   2».تىلدىمهۋپ ەئۇر بولهمبهيغهمى ىئنسانالرغا پۇوئم

ولُ اللَّـهِ« ُ دىـن باشـقا هللابىـر ‹:  ىئنـسانالرهن، بـارچهم» «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّـا اللَّـهُ وَأَنَّ مُحَمَّـدًا رَسـ
ش قىلىــشقا ۇرن ۇئهالر بىــلر ۇئهده قهنــگهرگهاھلىــق بۋۇپ گهد› رۇلچىــسىد ەئڭنىــهللا د هممهھۇر، مــۇالھ يوقتــقىقىــي ىئــهچبىــر ھېھ
  3».مۇلدۇيرۇب

ولَهُ : يتىلغـانزىـسىدىن ېئۈل قىلىـش يهم ەئهزىگۆ سۇنۇ مڭتاائالنىهللادىسى هر ھۇزكه مڭ نىر همبهيغه پ ُ لَ رَسـ َ هُـوَ الَّـذِي أَرْسـ
ن، ۈچن قىلىش ۈئۈستنى بارلىق دىنالردىن ۈئ)ىئسالم(ق دىن هھهللا بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

ن ۈستۈئ (ڭنىشرىكالر ۇئۇتتى، مهۋن ەئهق دىن بىله ھهۋت هھىداي) قۇيھىسساالمنى تولهلد ەئهممهھۇنى مهي(مبىرىنى هيغه پڭزىنىۆئ
  4.ۇقدىردىمهن تهرگۆيامان ك) شىنىۇبول

نلىكىنـى هغىـر ىئكم ېئهغ ھۇلر ۇئهدهقۇ شڭزىپىنىهۋن هنگهكلۈ يهستىگ ۈئڭلمانالرنىۇسۇالد مۋر ەئهر ھهدىسله ھهۋت ه ائيۇمانا ب
 چاقچـاق قىلىـشقا ۇرگىزمـهپ، ھۇ بولهسىلهك ھالقىلىق مگىشلىې قىلىشقا تهائمىلۇن جىددىي مهتهقىقه ھۇك، بهمېد. ۇرىدېرسىتىپ بۆك

  . ۇبولمايد

ربىيىنـى ه ت-لىـم هربىـي تهن، ھۈچـم ائددىـي بولغـانلىقى ۈئهر ائز ھهدهرلىرى بىر قۈ تڭ ياراقالرنى- قورال هردهرلۋهىئلگىرىكى د
 هۋققىـي قىلىـشى هره تڭ ياراقالرنىـ-ا قـورال  بايقىلىشى ائرقىـسىدڭچ دورىنىۇكىن پارتالتقېاليلىق ىئدى، لۇلمانالرغا قۇسۇش مهىئگىل

زلىرىدىن  ۆئڭقراالرنىۇمرانالر پۈكۆگىشىپ، زالىم ھ ەئهلىشىگېيدانغا كه مڭ ياراقالرنى-چى قورال ۇيران قىلغهۋ همدهغىر تىپتىكى ھېئ
 هزلىرىنـى ھىمـايىن ۆئلـق ىئچىـدهت خهقهشـىق قىلىـش ىئـشلىرىنى پهنى م ۇئهۋش ۈرۈتۆ ياراق ك-پ، قورال ۇلىشىدىن قورقساب ېئېھ

ش، ۈرۈتۆ ياراق ك-لق قورال هقالغان خ. ۇپ ائتىلىده ده ائرمىيهتتهالر ائدۇشتى، بۇرگىال قىسقارتىپ قويهملهك ائدۈلۆقىلىدىغان بىر ب
ن بىدىهۋهھ سـۇرۇ ائز سـاندىكى قوراللىـق گـۇ شـهناقىـتالردا ەئۋ هپىنچۆم ھالدا كۇھرهشىق قىلىش ىئشلىرىدىن مهنى م ۇئهۋساقالش 

س قىاللماسـلىقى ېسىمالرنى ھـېـ بهۋم ۇلـۇ زۇ بـڭلقنىـهمرانالر خۈكـۆزالىـم ھ. پ ياشـىماقتاۇم بولـۇھكهمالرغا مۇلۇ زهۋسىم ېك بۈرلۈت
                                                             

 ته ب-147ناملىق كىتابى » رهسسىيهۋغازىي هلمهر فىي ئىختىسار ئهرۇددهئ «ڭرنىهلبۇئىبنى ئابد 1
 ايىتىۋخارى رىۇب 2
 ايىتىۋسلىم رىۇ مهۋخارى ۇب 3
 ته ئاي- 9پ ه سهرۈ سهۋت ه ئاي- 33 هبۋه تهرۈس 4
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ت، ه ىئــشر-يــش  تىيــاتىر، ەئ-، كىنــو هلكۈ كــ-ن ۇچىــش نامىــدىكى وئيــل ېئۈڭــۆ، كهكچىلىكىــگهلهش ھۇرمــۇغىــر تالرنــى ېئن ۇئۈچـۈئ
لقنـى ائلدايـدىغان هك خهنـدهگېنـت دې پارالمهۋھ، سـايالم ۇرۇ گـ– هرنـال، پـارتىيۇ ژ-زىت ېلىش، گرخىل يىغىه، ھهسابىقۇرخىل مهھ

ز سىمالرنى ۆئېــ بهۋم ۇلــۇاتقــان ىئــسمى چىرايلىــق زۋۈلۈزۈرگۈســتىدىن ي ۈئڭالرنىــيتقانــدا، ۇئن قىلىــپ ېئهمۇيتانى يولالرغــا، وئمــهشــ
ق ۇللـەئه ته سـاائدىتىگ-خـت ه بڭزلىرىنىـش قاتـارلىق، ۆئهولى ىئـزدن چىقىش يـۈچش ۈئۇلۇتۇدىن قڭنى ۇئهۋش ۇن تونهماھىيىتى بىل

رنى هتلهيتانى سىياســه شــۇمانــا بــ. هكتهتمهۋرق قىلىــهقچىلىقالرغــا غۇزۇك بۈرلــۈيــدىغان تهرمهت بهرســۇشــىغا پۇرۇىئــشالرغا بــاش قات
غا ڭنىۇ شـهۋت بىلىـشى هنىـمه غرسـىتىنىۇلىـش پلىـم ېئهربىـي تهن ھهلـگه قولىغـا كڭلماننىۇسـۇربىـر مهن ھۈچـپ تاشـالش ۈئۇرۇائغد

  . ت قىلىشى الزىمهرىكهھ

تنى هكىمكى ائخىر  وَمَنْ أَرَادَ اآلخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا:  ۇيدهنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇب
) رگاھىـداه دڭنىـهللا(مىلـى  قىلغـان ەئڭرنىـهملهنـداق ائدۇن، مهرنى قىلىدىكهللهم اليىق ەئهتكهپ ائخىرۇمىن بولۆ مهۋن هيدىكهزلۆك

  1.ۇل بولىدۇقوب

  . رۇتلىرىدىندهپۈ سڭناپىقالرنىۇييارلىق قىلماسلىق مهنى جىھادقا تهسلىك يهنمهن ىئزدۈچت ۈئهقسهلىي م ائۇ ب

 فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ :  ۇيدهنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇب
رمىـدى، ۇ چىقىـشىنى ياقتڭالرنىـۇئهللاكىن ېييـارلىق قىالتتـى، لـهغـا تڭنى ۇئهتتهۋلـ جىھادقا چىقىـش نىيىتـى بولـسا، ەئڭالرنىر ۇئهگەئ
نـى ائيـالالر، هي(چىالر ۇلىـپ قـالغې قهيلىرىـدۆئ«) الرغـاۇئ. (ردىۇندۇ ىئرادىـسىنى سـڭالرنىۇئ) لىپېقنى سۇنلۇرۇرىغا ھ دىللىڭالرنىۇئ(

  2.يىلدىېد» الرڭلىېن قهبىل) كىچىك بالىالر، ائجىزالر

  . للىشى الزىمه ىئگهربىيهت-لىم هربىي ته ھهتىشىچې يڭتنىهىيم ىئمكانۇن كىشى، چوقهگېلمان دۇسۇن مه م

تَطَعْتُمْ: نهگېنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇب ْ الردىن ڭۇن، قولـۈچـۈئ) ش قىلىـشۇرن ۇئهبىـل(الر ڭنلىرىهشـمۈد وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَـا اسـ
  3.الرڭييارلىق قىلىه تهلىشىچېك

تَطَعْتُمْ«: ڭ نىر همبهيغهپ ْ  هتىـشىچې يڭالرنىـڭۈچۈنى كۇسـام شـۇيرۇ بهمىگېرنى نـهلن سـىهم« »وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فأتوا مِنْهُ مَـا اسـ
  . لىلىه دڭنىۇدىسى بهن ھهگې د4»الرڭلىېلىپ كېئ

ياخـشى  بِـرِّ وَالتَّقْـوَىوَتَعَـاوَنُوا عَلَـى الْ :ڭتاائالنىهللالمانالر ۇسۇمى مۇش يولىدا وئمۇرۇ ائشهلگهمتنى ەئهرىيۇجبهرىئ مه شۇب
 ۇمانـا بـ. شـى الزىـمۇ بولهمـده ياردهىگ بىـر- ىئـشتا بىـر ۇن، بـهقىغـا ائساسـۇيرۇب نهگېـ د5.الرڭملىـشىهادارلىققـا ياردۋقه تهۋىئشقا 

پ ۇرۇرىش ىئـشلىرىنى ائسانالشـتېـتىـپ بېنلىرىغـا يۇلىـش وئرلىـم ېئهربىـي ته ھهۋيدانلىرىغا ه جىھاد مڭلمانالرنىۇسۇملىشىش، مهيارد
تنى هقـسهائلىـي م ۇنداقال بـۇش، شـۇرۇلىـپ تـر ېئهۋهابىائتلىرىنى يـوقالپ خۋ تا- هش، ائىئلهمىنلهن تهكلىك ىئقتىساد بىلهرېرىش، كېب

مكارلىشىــشتا هرىيىتىنى ائدا قىلىــپ ھۇجبــه بىــر كىــشىلىك مڭزىنىــن ۆئه يــاردىمى بولىــدىغانلىكى يــولالر بىــلهشــكۈرۈىئلگىــرى س
  . ۇىئپادىلىنىد

كىمكـى بىـر  «»لَـفَ غَازِيًـا فِـي أَهْلِـهِ بِخَيْـرٍ فَقَـدْ غَـزَامَـنْ جَهَّـزَ غَازِيًـا فَقَـدْ غَـزَا وَمَـنْ خَ«: نهگېـنـداق دۇ مر همـبهيغه پهقته ھۇب
 جىھـاد ۇمـن قارىـسا ۇئه وئرنىدا ياخشىلىق بىلڭنى ۇئه ائىئلىسىگڭجاھىدنىۇ، كىمكى بىر مۇسا جىھاد قىلغان بولىدۇجاھىدنى جابدۇم

  6»).ۇدىلىرېب رىجەئ شاشخوئ هگىرجەئ ڭىنىچۇغلىق داھىج ىنهي (ۇقىلغان بولىد

 »مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ« :نهگېنداق دۇ مهنه ير همبهيغه پ
شـنى ۇرۇلىـپ تر ېئهۋه وئرنىـدا خڭنىـ ائىئلىـسىدىن ۇئڭييارلىمىسا ياكى بىر غازاتچىنىها ياكى بىر غازاتچىنى تكىمكى غازات قىلمىس«

  7».ۇن جازااليدهن قاتتىق بىر ائزاب بىلۇرۇنىدىن بۈت كهتاائال قىيامهللانى  ائلمىسا، ۇئهستىگن ۈئهياخشىلىق بىل

                                                             
 ته ئاي- 19 ئىسرا هرۈس 1
 ته ئاي-46 هبۋه تهرۈس 2
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-60نفال ه ئهرۈس 3
 ايىتىۋسلىم رىۇ مهۋخارى ۇب 4
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي- 2 ه مائىدهرۈس 5
 ايىتىۋسلىم رىۇ مهۋرى خاۇب 6
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

ن ه بىـرى بىـلڭر يولالرنىـۇزكـهن، مهتهزى چىقىـشقا ىئمكـانى بولمىغانالرغـا نىـسب ۆئهاسـىتۋا بىلىـشقلىـم ېئهربىي ته ھهۋ جىھادقا 
عَهَانكى ۈر، چـۈرۆ زۇخىمـېشـى تۇ بولهمدهلمانالرغا ياردۇسۇ باشقا مۇبولسىم ْ چكىمنـى تـاقىتى ېھهللا لَـا يُكَلِّـفُ اللَّـهُ نَفْـسًا إِلَّـا وُسـ

  1.ۇكلىپ قىلمايدهيدىغان ىئشقا تهتمهي

ن هش بىــلۇرۇنىقتــېن چهده بهتىــشىچې يڭلچىمــى، تاقىتىنىــن ۆئهۋۆ تــڭ ەئڭلىمنىــهربىــي ته ھهتته يــاراق يــوق ھــال-قــورال 
نىقىش سـايمانلىرى ېـلمان ائددىـي چۇسـۇرقانـداق مهنى ھۇبـ. نجى ائساسـىۇ تڭشىقنىهربىي مهرقانداق ھه ھۇنكى بۈللىنىش، چۇغۇش

. ۇســقاتىد ائلدىـدا ەئڭنىــهللان ائدا قىلىنـسا، هت بىـله ىئــشالر خـالىس نىــيۇبـ. ۇيـدهلهتېپ كهن ىئگىــله تامـامۇيــدىمن كىچىـك ۆئهبىـل
  .رۇستۇ نومۇن تولىمۈچلمان ۈئۇسۇش بىر مۈرۈپ يۇ غاپىل بولۇمدىنڭنىۇب

  

  رهخسلهم قىلىنىدىغان شۈرۈچهلىش كلىم ېئهربىي ته ھهتترىەئهش. تىنچىۆت

  

 ىئگىلىـرى هزرم قىلىنىـدىغان ۆئۈرۈچـهرىيىتى كۇجبـهلىـش ملىـم ېئهربىـي تهلمانالر ىئچىـدىن ھۇسـۇن مهتكه يهتكه باالغهرده يۇ ب
  . ۇلىدۇتۇ تهزدۆك

.  توختالمـايمىزهرده يۇ بـهققىـدهھ) بىي باال قاتـارلىقالره، سڭكاپىر، سارا(كلىپ قىلىنمىغانالر ه تهرگهتله دىنىي پاائلىيهتترىەئهش
ــي تهھ ــم ېئهربى ــللى ــسىدا يه پهرگهلىــش كىم ــدىغانلىقى توغرى ــپ ۆئۇرز بولى ــدا توختىلى ــقىرى ــي ته ھهتترىەئهشــ. قۇتت ــم ېئهربى ــش لى لى
  :ۇزلىشىدهركهقتىغا مۇنداق ىئككى نۇر مهزرىل بولىدىغان ۆئه ىئگهچكۈقىلىنىشىدا كم ۈرۈچه كڭرىيىتىنىۇجبهم

  .)رهبلهۋهللىك قاتارلىقالرغا وئخشاش سهسېغىر كق، ېئۇرلۇق، توكۇلۇنى قارىغهي(تتىكى ائجىزلىق هھه جىسمانىي ج-1

رلىـك بولغـان هتېيىتىنى ائدا قىلىـشقا كرىۇجبـهلىـش م ېئهربىـيه ت-لىـم هربىـي تهنـى ھهي(تتىكى ائجىزلىـق هھه ىئقتىسادىي ج-2
  .)  بواللماسلىقهىئقتىسادىي چىقىمغا ىئگ

  :رهتلهر زىكرى قىلىنغان ائيهزرىلقىرىقى ۆئۇي

 لضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ا  زرىسىز ردىن ۆئهمىنلۆم
يولىـدا مـاللىرىنى، جـانلىرىنى هللانالر، جىھادقـا چىقمىغـا) سـناهستۇدىن مڭنىۇزرىسى بارالر ب وئخشاش ۆئهلگهسېغىر كر، ېئۇما، توكەئ(

  2.ۇر بولمايدهۋن باراهچىالر بىلۇتىكىپ جىھاد قىلغ

 َلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ و
ا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَ 

 همبىرىگهيغه پڭنىهللا هۋقا  هللات تاپالمىغانالر هخىراج) جىھادقا چىقىشقا(ر، هللهسې، ك)ايالرۋنى ياشانغان بوهي(ائجىزالر  مَا يُنْفِقُونَ
ر، ۇچىـدۇت قىلغهغپىـرهمهللار، ۇ يـول يوقتـهشـكهيىبلچىالرنى ەئۇ، ياخشى ىئش قىلغۇناھ بولمايدۇسادىق بولسىال، جىھادقا چىقمىسا گ

الغ سـوراپ ندىن ۇئهسـ) نۈچـجىھادقـا چىقىـش ۈئ(الر ركى، ۇئۇ يول يوقتـهشكهيىبل ەئۇرنىمهنداق كىشىلۇ مهنهر يۇھرىباندېناھايىتى م
رپ قىلىـدىغان هسـ) جىھادقـا چىقىـشقا(الر ، ۇئڭدىېـد» الغلىـرىم يـوقيـدىغان ۇئهمىنلهرنى ته سـىلڭنىـېم«) نهالرغا سۇئ(، هندهلگهك
  3.ن ھالدا قايتىشتىهككۆزلىرىدىن ياش تۆمكىن، كهن غۈچ تاپالمىغانلىقلىرى ۈئهرسهن

 ٌلَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَج )رغا ۇر، توكۇناھ يوقتۇماغا گەئ) جىھادقا چىقالمىسا
  4.رۇناھ يوقتۇ گهلگهسېر، كۇناھ يوقتۇگ

 ْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوالَيْسَ عَلَى ال   )ماغا ەئ)  جىھادقا چىقالمىسا
، ڭالرنىــڭرلىرىنــى ەئهي(الردا ڭيلىــرىز ۆئر ۆئهســىل!) ىئ ىئنــسانالر.(رۇنــاھ يوقتــۇ گهلگهسېــر، كۇنــاھ يوقتــۇرغــا گۇر، توكۇنــاھ يوقتــۇگ

                                                             
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-286ر هقه بهرۈس 1
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي- 95 نىسا هرۈس 2
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 ۇك، بـهلـسه كهىـتىگ ائيۇ بـڭرنىـۇ نهرۈممـا سـ ەئ1.رۇنـاھ يوقتـۇالر گڭهسې يهمېر نهبىر) تسىزهىئجاز) ... (هيلىرىد ۆئڭالرنىڭائياللىرى
  .   دا ىئختىالپ بارڭنى ۇئۇيدىغان جايالرغا خاسمه ياكى تاماق يۇت جىھادقا خاسمهائي

ت هردىـن سـاالمهرهز: [نهگېنداق دۇريانىدا مه جڭزىنىۆن سهگېق دۇلۇرتلىرى توغره شڭشىنىۇرز بوله پڭ جىھادنىهدامۇ ىئبنى ق
 ڭتاائالنىـهللالىلـى ه دڭنىۇئ. رۇرتته شر، ۇئۇنلىكتهگېش دۇللىكتىن خالىي بولهسې كهۋق ۇرلۇق، توكۇلۇنىسى قارىغه مڭننىهگېش دۇبول
)ۇناھ بولمايدۇ گۇلگىمهسې، كۇناھ بولمايدۇ گۇرغىمۇ، توكۇناھ بولمايدۇماغا گەئ) جىھادقا چىقمىسا رۇزىدۆن سهگېد.  

ك، هلسهشىغا كۇ توسڭقنىۇرلۇمما توكق، ەئۇملۇلهشى مۇ توسڭقنىۇلۇقارىغ. ۇ كىشىنى جىھادتىن توسىدر ۇئهزرىل ۆئۇنكى بۈ   چ
االيـدىغان ڭممـا ماەئ. رۇيىبت مىنىشنى توسىدىغان ەئهۋىش ڭېغا وئخشاش ياخشى مڭنى ۇئهۋچلىك هچى ائمىل پالۇ جىھادتىن توسقۇئ
نكى ۈ، چـۇرزلىكىنـى توسـالمايده پڭ جىھادنىۇلسىمهغىر ك شىددىتى ېئڭننىهشمۈغا دڭنى بولسا، ۇئقۇرلۇ توكهيدىغان ائزغىنهله مىنهۋ

 ۇلمهسېــغىــر كك قـاتتىق ېئهدڭنىۇشــ. ۇائلغايغـا وئخــشايد) هتــتهھهم جۈكــۆھ (الشـقا ۇئڭۇش.  جىھــاد قىلىـش ىئمكــانىيىتى بــارڭنىـۇئ
پ ۇمكىنچىلىكىنى توسـۇل جىھـاد قىلىـش مـهسېا وئخشاش ائزراق كمما چىش ائغرىقى، باش ائغرىقىغەئ. رۇچى ائمىلدۇجىھادتىن توسق

  . ۇائلغايغا وئخشايد) هتتهھهم جۈكۆھ (ۇما ۇئڭۇ ش،سهمن جىھاد قىلىش قىيىن ەئه ائغرىق بىلنكى ۇئۈ، چۇقااللمايد

نــى ياشــانغان هي(ائجىــزالر ر ـــــ ۇزىدۆ ســۇنــۇ مڭتاائالنىــهللالىلــى ه دڭرت قىلىــشنىهشــنى شــۇ بوله ىئــگهتكهىئقتىــسادىي خىــراج
 سـادىق بولـسىال، جىھادقـا چىقمىـسا همبىـرىگهيغه پڭنىـهللا هۋقـا هللات تاپالمىغـانالر هخىراج) جىھادقا چىقىشقا(ر، هللهسې، ك)ايالرۋبو
ر هگەئ. ۇلىنىـدتىبارغـا ېئش ېئۇمجانغا قادىر بولـهرها سڭۇش. سهم ەئمكىنۇمجانسىز قىلىش مهرهنكى جىھادنى سۈ چ.ۇناھ بولمايدۇگ

 ڭه جهۋ چىقىمىنـى هم يـوق چاغـدىكى ائىئـله ائد ۇئهۋلىكىنى ۈ ت-ق ۇ وئزڭنى بولسا، ۇئهساپىدۇسىر قىلىنمايدىغان مهجىھاد، ناماز ق
. رۇردىدهپهقىن سـې يـنكى ۇئۈ، چـۇلىنمايـدبارغـا ېئتىشى ېئۇ بولڭالغنىۇئ. ۇرت قىلىنىدهشى شۇ ياراقنى تاپقان بول-قىلىدىغان قورال 

لىلـى ه دڭنىـۇئ. ۇلىنىـدتىبارغـا ېئشـى ېئۇ بولڭالغنىـ ۇئهن بىـرگه بىـلڭنىـ بولـسا، ۇئهرزىـدهلىـدىغان تۇسىر وئقه ناماز قهساپۇر مهگەئ
، هندهلگهالغ سوراپ كندىن ۇئهس) نۈچجىھادقا چىقىش ۈئ(الر ركى، ۇئۇ يول يوقتهشكهيىبل ەئۇرنىمهنداق كىشىلۇ مهنهي: ڭتاائالنىهللا

 هرســهرپ قىلىــدىغان نهســ) جىھادقــا چىقىــشقا(الر ؟ ۇئڭدىېــد» الغلىــرىم يــوقيــدىغان ۇئهمىنلهرنى ته ســىلڭنىــېم«) نهالرغــا ســۇئ(
  2.]رۇزىدۆن سهگې دن ھالدا قايتىشتىهككۆزلىرىدىن ياش تۆمكىن، كهن غۈچتاپالمىغانلىقلىرى ۈئ

 ۇن بـهگېـد» ۇسابلىنىدېردىن ھهزرىلرىئ ۆئه جىسمانىي ائجىزلىق قاتارىدا شۇرىلىقمېرىجىدىكى قهغىر دېئ «ڭدامىنىۇن ىئبنى قهم
 ۇنـاھ بولمايـدۇجىھادقـا چىقمىـسا گ... ، )ايالرۋنـى ياشـانغان بـوهي(ائجىـزالر : ڭتاائالنىـهللالىلـى ه دڭنىـۇب. نهلىمۇ قوشـۇزىگىمۆس
ۇسابلىنىدې ائجىزالردىن ھۇرىمې قۇئ. رۇزىدۆن سهگېد.  

  

  ر   هسابالنمايدىغان باھانىلې ھهزر ۆئهتترىەئهش

، ۇيتمايـد ېئهزرن ۆئه بىـرى بىـلڭرنىـهزرىلقىرىقى ۆئۇتىـراپ قىلىنغـان يـ ېئهتترىەئهپىنچىسى شۆ كڭچىالرنىۇغلىپ قالېجىھادتىن ق
 هۋت قىلـدى هتـاائال رهللانـى پ، ۇئۇر بولـهتىراپ قىلىنمايـدىغان باھـانىل ېئهتترىەئهزرىلىرى ش ۆئڭ چوڭيتىدىغان ەئ ېئڭالرنىلكى ۇئهب
  :رۇملىسىدىندۈ جڭرنىهتىراپ قىلىنمايدىغان باھانىل ېئهتترىەئهر شهندىكىلهۋۆت. ربات قىلىپ تاشلىدىهب

 ر ـــهزرىلندىكى ۆئهۋۆ زىكرى قىلغان ته ائيىتىدۇنۇ مڭبىنىۋه تهرۈتاائال سهللا    

نُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَا
 ڭرنىهر سىلهگەئ« يتقىنكى، ېئ  لَا يَهْدِي الْقَوْمَ َ الْفَاسِقِينَ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ 

الر، ڭمـاللىرىل ـ ۇ، تاپقان پـ)الردىن باشقىالر ۇئهمدهھ(الر ڭغقانلىرىۇق ـ تۇرالر، ۇئڭنلىرىۇالر، خوتڭرىندىشىېالر، قڭللىرىۇالر، وئغڭائتا
 ڭنىـهللا هۋمبىرىـدىن هيغه پڭنىـهللاتىـن، هللان ۈچـر ۈئهالر سـىلڭيلىـرىرىـدىغان ۆئۆالر، ياخشى كڭلىشىدىن قورققان تىجارىتىېائقماي ق

 ھالـدا ، ۇئ)الرڭهرمىـسهم به يـاردهمبىـرىگهيغه پڭنىـهللاتىپ، ېپ كۇن بولهالر بىلۇنى شهي(ك بولسا ۈملۈيۆ سۇيولىدا جىھاد قىلىشتىنم
ك ـ ه چڭ دىنىنىـڭنىهللانى هي(منى ۋهپاسىق قهللاالر، ڭۈتۈ كهچۈلگهك) تھى قىلىش ىئزنىهككىنى پهنى مهي(مرى  ەئڭىنهللار تاكى هسىل

  3».ۇت قىلمايدهھىداي) رنىهچىلۈتكهگرىسىدىن چىقىپ كېچ
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

زرىنـى بىكـارچى قىلىـپ تاشـالش ككىز ۆئهتنـى سـه ائين ۇئه، مۇپ ائتايـدهتـى د ائيىڭزرىنىككىز ۆئهزى ائلىمالر سهتنى به ائيۇ ب
  .پ ائتاشنى اليىق تاپتىمهائيىتى د

پ هچىنى پاسـىق دۇيتقـ ېئهزرن ۆئهر بىله باھانىلۇلكى بهل قىلمىدى بۇرنى قوبهزرىل ۆئۇن بۈچلىش ۈئېلىپ قېتاائال جىھادتىن قهللا 
ت هھىـداي) رنىهچىلۈتكـهگرىـسىدىن چىقىـپ كېك ـ چه چڭ دىنىنىـڭنىـهللانـى هي(منـى ۋهپاسـىق قهللانـى تـاائال ۇئهللا همـدهائتىدى ھ

  . ردىۇن ائگاھالندهتىدىغانلىق بىلېزىپ ك ېئهزىدۆن سهگې دۇقىلمايد

 ڭالرنىـۇئهللايىن، ېندىن كهتكهپ كۇلۇرۇب) قتىنهھ(الر ۇئ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ: نهگېنداق دۇ مهنهتاائال يهللا هقته ھۇب
 ڭنىـهللار تـاكى ه ھالـدا سـىلۇئ: ۇچرايدىغانلىقىنىم جازاغا ۇئهۋت هبۇ وئق- ائزاب ڭالرنىم ۇئه ھ1.تتىهۋرىۇتتىن بهدىللىرىنى ھىداي

  . نهرتكهسك ەئهزىدۆن سهگېد الرڭۈتۈ كهچۈلگهك) تھى قىلىش ىئزنىهككىنى پهنى مهي(مرى ەئ

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُالًّ الَ يَنْزِعُـهُ «: ڭ نىر همبهيغه پۇمانا ب
 -ا ۋتىــپ چــاررك ېئهجىھــادنى ت) يــن بولغـانرز ەئهپ( الر، ڭلالنــساۇغۇن شه ائرىــالش ســودا بىـلهجــازان» «ى تَرْجِعُــوا إِلَــى دِيـنِكُمْحَتَّـ

نداق بىـر خارلىققــا ۇتـاائال شــهللاالر، ڭهنـسهتلن قاناەئهرىقچىلىـق بىــلې تهۋالر ڭل بولــساۇشـغهن مهيتىش بىـلهپۆ كــهۋقىش ېمـالالرنى بـ
 ۇئ) هچۇن جىھاد ىئبادىتىنى ائدا قىلمىغـهرگهرسىتىپ بۆالر كڭنى دىنىهي( هچۇالرغا قايتمىغڭر دىنىهكى، تاكى سىلۇدپتىال قىلىپ قويىۇم

  .ۇ وئخشايدهزىگۆن سهگې د2».ۇيدهتمهۋۈرۈتۆالردىن كڭۈستخارلىقنى ۈئ

كىمكـى . ۇ ائشـماي قالمايـدهلگهمم ەئۇپ چوقۇقدىرى جازا بولهترىدىغان جازاسى ې بهرگهچىلۈتكرك ەئه جىھادنى تڭتاائالنىهللا 
نـداق ۇتـاائال مهللا هقـته ھۇبـ. ۇن جازااليـدهزى بىـل ۆئڭرسـىنىه نۇل شـهنـى دۇئهللان، هال بىلىدىك تاىئتىدىن ەئڭنىهللارسىنى هقايسى ن

نى ېالدى سۋ ەئهۋلكى ۈ مال ـ مڭالرنىۇئ ادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَافَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَ :نهگېد
  3.ۇ قىلىدهنى ىئرادن ائزابالشهر بىلهرسىله نۇنيادا شۇ دۇالرنى بۇئهللان، ۇرمىسۈندهبلهجەئ

ت قاتـارلىق هش، خىـزمۇت، وئقـهسىپ، تىجارهك، كۈلۈ م-س، مال هم ەئهزرزى قىيماسلىق ۆئۆك، ائىئلىسىدىن ائيرىلىشقا كهمې د
رنى ه باھـانىلۇتـاائال بـهللا. سهم ەئهزر ۆئۇسـلىكمهچمهاز كۋالردىن ىدىماي ۇئلىشقا چېاتقان يولالردىن ائيرىلىپ قۋۇرۇزى باغلىنىپ تۆئ

 ائرا -ز چ چىقىرىــشى، ۆئۈوئرتــاق كــ) رىزىنــى ائدا قىلىــشقاه پۇبــ(لمانالر ۇســۇن بــارلىق مۈچــ ۈئڭنىۇشــ. بىكــارچى قىلىــپ تاشــلىدى
، بـاال ه ائىئـلڭنىـلىپ قالغانالر ۇئې، قهتسهچىقىپ كلىشقا لىم ېئهربىي ته ھهۋ ىئچىدىن جىھادقا ڭالرنىكىمكى ۇئ. مكارلىشىشى الزىمهھ
  .رىشى الزىمېلىپ بتلىشىپ ېئهۋۆ ائرا ن-ز  ىئشنى ۆئۇ بهمدهپىللىك قىلىشى ھېالرغا كلىشى، ۇئر ېئهۋه ھالىدىن خڭ چاقىسىنى-

لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ «: نهگېنداق دۇ مهندهتكهۋن ەئۇ قوشهبىلىسىگهلىھيان قۇنه بر همبهيغهك پهندهگې درى هدۇلخد ەئىئه سۇب ەئ
رىـسىدا وئرتـاق ۇ وئتتڭ ىئككىـسىنىجىـر ۇئن، ەئۇ بىـرى چىقـسڭنى ىئچىدىن ۇئڭمنىهر ىئككى ائدهھ« »رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا

أَيُّكُمْ خَلَـفَ الْخَـارِجَ فِـي أَهْلِـهِ وَمَالِـهِ بِخَيْـرٍ كَـانَ لَـهُ مِثْـلُ نِـصْفِ أَجْـرِ « :نهگېنداق دۇچىالرغا مۇلىپ قالغېيىن قېدىن كڭنى ۇئ4».ۇبولىد
ن، هپ قالىـدىكۇولـن باسار بۇن وئره ياخشىلىق بىلهلكىدۈم- مالهۋ ائىئلىسى ڭرنىهچىلۈتكهالر چىقىپ كڭ قايسىڭرنىهسىل» «الْخَارِجِ

  ».ۇجىر بولىدرىمىغا وئخشاش ەئې يڭجرىنى ەئڭچىنىۇ جىھادقا چىققۇغا شڭنىۇئ

 ر ـــهزرىل زىكرى قىلغان ۆئهزىدۆندىكى سهۋۆ تڭتاائالنىهللا  

 َافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِل
 هيلىرىدۆئ)  ناپىقالرۇنى مهي( لىپ قالغانالر ېق) ك غازىتىغا چىقمايۇبهت(قا خىالپلىق قىلىپ هاللۇلۇسهر جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

رمىـدى، ۇن جىھاد قىلىـشنى ياقتهن، جانلىرى بىله يولىدا ماللىرى بىلڭنىهللاالر شتى، ۇئۇشال بولۇن خهرغانلىقلىرى بىلۇخىرامان وئلتهب
. رۇ قىزىقتـۇخىمـې وئتـى تڭمنىـهننهھهج«يتقىنكـى، ېئ) الرغاۇئ! دهممهھۇىئ م. (يىشتىېد» الرڭسسىقتا چىقماىئ«): هبىر ـ بىرىگ(الر ۇئ
  5»). چىقاتتىهن بىرگه بىلهاللۇلۇسه ىئسسىقتا رهتتهۋلەئ(شىنىدىغان بولسا، ۈالر چر ۇئهگەئ

  .سهم ەئهزرشقا ۆئۇرۇزىنى قاچلىمدىن ۆئهربىي ته ھهۋ جىھاد ۇقمۇ قاتتىق سوغهۋتىق ىئسسىق ن قاتۈچ ۈئڭنىۇش
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

ه بولمىغـانلىقىنى باھـانه ىئگهربىيىگه اليىق تهپكهله تهتتهھهخالقى ج ەئهۋرىئ ه شڭرغانالرنىۇپ تۇ بوله جىھاد ىئشلىرىغا ىئگ 
تىـراپ  ېئهتترىەئهش شـۇرۇزىنـى قـاچلىـشتىن ۆئلىم ېئهربىي ته ھهۋپ قاراپ، جىھادتىن ه دۇ چىقىشقا بولمايدهىرگن بهالر بىلقىلىپ ۇئ

ر هگەئ: نـداقۇابى مۋ جـاڭنىـۇپ بۇ بولـهبھۈزلىك شهرهلدىن توسىدىغان غهم ياخشى ەئۇمانا ب. ۇسابلىنىدېر ھهقىلىنمايدىغان باھانىل
كىن كاپىرغا قارشـى ې لۇرنى سادىر قىلغان بولسىمۇجۇ ف-ملىرى پىسقى هپ قىسىم ائدۆتا كتهمىر ھچى ەئۇ بولغهجىھاد ىئشلىرىغا ىئگ

. ۇسابلىنىدېرز ھه پهتترىەئهمكارلىشىش شه ھهۋت قىلىش هرىكه ھهپ بىرگۇلۇالرغا قوشاتقانال بولسا، ۇئۋت قىلىهرىكهجىھاد قىلىشتا ھ
. نهپـسىلىي تـوختىلىمه بابتـا ت-3 توغرىـدا ۇن بـهم.  بىرىڭقتىالرنىۇنر هررهقۇقىدىسىدىكى م ەئڭنىلجاماەئهۋننى ۈھلى س ەئۇمانا ب

: ن ىئـدىهگېـنـداق دۇ من، ۇئهزىنى بايـان قىلىـمۆن سهگېق دۇلۇ توغرهسىله مۇشۇ مڭيمىيىنىهل ىئسالم ىئبنى تۇيخه شهرده يۇن بهم
 ڭقتىالرنىـۇھىم نۇقىدىـسىدىكى مـەئ ڭنىـلجاماەئهۋننى ۈھلـى سـن غـازات قىلىـش ەئهلمان بىـلۇسـۇ پاسـىق مهۋرقانداق ياخـشى هھ[

 ۇنمـهر بىلهمـلهىـسى يـوق ائدۋسىې نهتته ائخىـرهۋن هر بىـلهمـله دىننى پاسىق ائدۇتاائال بهللاك هندهرگهر بهۋه خر همبهيغهر، پۇبىرىد
 ۇ بهلسهرىشقا توغرا كېلىپ بن ېئهر بىلهرلهسكپ ەئۆكن ياكى پاسىقلىقى هر بىلهمىرلت پاسىق ەئهقهنكى غازاتنى پۈ، چۇرىدۈندهچلۈك

راق ڭنيالىقتـا زىيىنـى چـوۇ دهۋدىن دىـن ڭـنىۇن غـازات قىلماسـلىق، بهالر بىـل ــــ يـاكى ۇئۇ بىرسـى الزىـم بولىـدڭچاغدا ىئككى ىئشنى
رىش ائرقىلىـق ېـلىـپ ب ېئهن بىرگهمىر بىل ياكى غازاتنى پاسىق ەئهۋ ۇلىپ چىقىدېلىشى كېۋسىې بڭرنىهنلهشمۈك دۈلۆ بىر بهنهبولغان ي

پ قىـسمىنى ۆ كڭتلىرىنىرىەئه، ىئسالم شۇمكىن بولمىسىمۇش مۇزۇرغۇممىسىنى ته ھهرچه پاسىقراقىنى يوق قىلىش، گڭىئككى پاسىقنى
  . ۇلىدېش قولغا كۇزۇرغۇت

 ۇبـنـى ەئهي(ر هفاىئرراشـىدىنلهلۇلكى خهب. ۇرز بولىده پهممىسىده ھڭرنىهتلهغا وئخشىغان ھالڭنىۇشۇ مهۋ ۇشۇ جىھاد، مۇ مانا ب
رىلغـان ېلىـپ ب ېئه يول بـويىچۇشۇم مهنلىغان جىھادالر ھۇرغۇن نهلگهيدانغا كهيىنكى مېدىن ك) الرلى  ەئهۋر، وئسمان همكرى، ۆئهب

  1.]ىئدى

ن ه بىـل هاللۇلۇسـهن بىـز رهنـاپىقالر غازاتقـا چىقىـدىكۇچبىـر كىـشى مې غازات قىالتتـى، ھهن بىرگه بىلر همبهيغه پۇناپىقالرمۇم
 لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَـا الْـأَذَلَّ لىق غازىتىـداهستۇنى مه به ىئچىدڭالرنىۇئ. نهمىگې غازاتقا چىقمايمىز دهبىرگ
نـى هي(منـى ه خـار ائدڭەئ) كچـىهمېزلىرىنـى د ۆئڭناپىقالرنىۇ مهۋي هب ىئبن ۇئهاللۇنى ائبدهي(م هزىز ائد ەئڭ قايتساق، ەئهدىنىگهم
ك غازىتىدا هنده خه ىئچىدڭالرنى ۇئهنهي.  بار ىئدىۇممهن ائدهگې د2.ۇتىدېۋدىنىدىن چىقىرىهم) كچىهمېرنى دهمىنلۆنى، مهاللۇلۇسهر
ٌإِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَة قچىلىقتاۇن وئچهتهقىقهيلىرىمىز ھ ۆئڭبىزنى3ك غازىتىـدا ۇبه ته ىئچىدڭالرنى ۇئهنهي. ر ىئدى باۇرمهملهن ائدهگې د

!) دهممهھۇىئ م(  وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ :هققىدهالر ھتاائال ۇئهللا قىلىپ هسخىره ائلىملىرىنى مڭرنىهساھابىل
پ هقى قىلىـپ وئينىـشىپ دۇشـۇت ىئـچ پهقه، پ)سهمراسـت ەئ(بىـز «: الر، ۇئڭسورىـسا)  قىلغانلىقىنىهسخىرهم (ڭالرنىن ۇئهر سهگەئ

چبىر ېيتتى، ھۇپ وئقۈرۈچىكتېلىپىلىرى نامازنى كه خهييهمنى ۇئهب.  بار ىئدىۇرمهت نازىل قىلغان كىشىلهپ ائيه د4.ۇيدهد» قۇقويد
ــشى ۇئ ــلكى ــش دهالر بى ــازات قىلى ــگېس دهمس ەئۇرۇن غ ــدىهمى ــ5.ن ىئ ــا ب ــادتىن ۇ مان ــي ته ھهۋ، جىھ ــدىن قهربى ــپ قېلىم ــشنى ېلى لى

  .رۇردهزرىلك باتىل ۆئۈلۆائقلىيالمايدىغان بىر ب

  

  ابلىرىۋ سا-جىر  ەئڭ ىئگىلىرىنىهزررىئ ۆئهش

ــشىش  ــا قاتنى ــي ته ھهۋكىمكــى جىھادق ــم ېئهربى ــن قلى ــشقا چى ــپ، ەئهلى ــدىن ىئنتىلى ــا يلبى ــان شــۇمم ــدا زىكــرى قىلىنغ رىئ هقىرى
، هلـسهلىـشتىن ائجىـز كېتىـپ كېيـدانىغا يهبلىك جىھـاد مهۋهش سـۇلـۇرلىنىش يـا قامـاپ قويۇجبهبلىك ياكى مهۋه بىرى سڭرنىهىلزرۆئ
ىـل جرىنـى كام ەئڭ جىھادنىـه كىـشىگ ۇئڭتاائالنىـهللا، هلىپـى بـويىچه تڭدىسىنىهۋن هرگهن بهزى بىلۆندىكى سهۋۆ تڭ نىر همبهيغهپ

رْتُمْ سـيْرًا إِالَّ وَهُـمْ مَعَكُـمْ قَـالُوا« :نهمىد قىلىمائتا قىلىشىنى ۈئ ِ وَهُـمْ بِالْمَدِينَـةِ قَـالَ نَعَـم : إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَـا قَطَعْـتُمْ وَادِيًـا وَال سـ
سىپ ېـر يـولنى به بىـرهۋر هنـسىلهتىدىكسىپ ۆئېـكادىنـى ۋر بىـر هر بـار، سـىلهن كىـشىلۇرغـۇ نهدىنىدهبھىسىزكى مۈش« »حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ

اب ۋ جـار همبهيغهپ. ر سوراشتىهپ ساھابىلهد› ؟ۇنداقمۇ شۇپمۇرۇ تهدىنىدهم‹: الرۇئ» .رۇن بىللىدهر بىلهالر سىلر ۇئهنسىلهتىدىكۆئ
  6.دىېد»  توختىتىپ قالدىهزرالرنى ۆئ، ۇئەئهھ«: رىپېب

  .ن ىئدىهگېتىپ دېۋك غازىتىدىن قايتىۇبه تر همبهيغهپ دىسنىه ھۇب

                                                             
 رهتله ب-507، - 506 جىلد -28» اۋتاهل فۇئۇجمهم« 1
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-8ن ۇنافىقۇ مهرۈس 2
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي- 13ھزاب ه ئهرۈس 3
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-65 هبۋه تهرۈس 4
 نۇلس قاراهرھىلىرىگه شڭالرنىۇ ئهۋر هدىسله ھ-549 هۋ - 530، - 521دىس توپلىمىدىكى هناملىق ھ» خارىۇل بۇھىھهس« 5
 ايىتىۋسلىم رىۇ مهۋرى خاۇب 6
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

لَقَـدْ خَلَّفْـتُمْ «: نهگېـنـداق دۇ مر همبهيغهت قىلغان، پهايۋن رىهزى بىلۋهنداق لۇ دىن مسلىم جابىر ۇ ىئمام مهۋد هھمىئمام ەئ
ن ۇرغـۇ نهدىنىـدهالردا مڭيـنىه كڭرنىهسـىل» «فِي األَجْرِ حَبَـسَهُمُ الْمَـرَضُ بِالْمَدِينَةِ رِجَاال مَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا وَال سَلَكْتُمْ طَرِيقًا إِالَّ شَرَكُوكُمْ

ن هر بىــلهالر ســىلر ۇئهنــسىلهتىدىكسىپ ۆئېــر يــولنى به بىــرهۋر هنــسىلهتىدىكسىپ ۆئېــادىنــى كۋر هر بىــرهلىــپ قالــدى، ســىلېر قهكىــشىل
  » .ل توختىتىپ قويدىهسېنى كرالۇئ رىك بولدى،ې شهجىردەئ

 هدايىز ىنزۆس نهگېد »الرڭھسان قىلسا ېئ-ير هر خهىرب» «وَلَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ «هايىتىدۋ دىن قىلغان رىس هن ەئڭدنىۇۋ داۇبەئ
  .ناغلىق

 ۇبـ. رۇرسـىدهمىي بىـر نۇ وئمـۇ قـادىر بواللماسـلىقتىنمهرگهپه سهۋللىك هسېت ـ كهقسهزرىدىن مۆئ: [ۇيدهنداق دۇر مهجهىئبنى ھ
 هپىنچۆنكى كـۈچـ. ت قىلغـانهايۋن رىـهزى بىـلۋهن لهگېد» توختىتىپ قويدىل هسېنى كرالۇئ« دىن سلىم جابىر ۇدىسنى ىئمامى مهھ

ل قىلىـشتىن همكى، ىئنـساننى ەئۇلىـشقا بولىـدېۋۈرۆنى كۇدىـستىن شـه ھۇب. ۇللىك توختىتىپ قويىدهسېھالالردا ىئنساننى جىھادتىن ك
  1.]ۇىتىد يهجرىگ ەئڭچىنىۇل قىلغهمن ەئه نىيىتى بىلڭزىنى توختىتىپ قويغان چاغدا، ۆئهزرۆئ

مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَـازِلَ الـشُّهَدَاءِ «: ۇقتىنى ىئسپاتاليدۇر نۇزكه مۇدىسىمهندىكى ھهۋۆ تڭ نىر همبهيغه پ
پ ۈلـ ۆئهسـتىدرپىـسى ۈئۆ كىـشى ك ۇئهرچهن، گهلىدىن سـورايدىكڭۆھىدلىكنى چىن كهتاائالدىن شهللاكىمكى «» وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

  2».ۇزىدۈتكه يهىلىرىگۋرتىه مڭرنىهھىدلهنى شتاائال ۇئهللا، ۇتسىمهك

الشـقا ڭۇش. لـدىهن ائجىـز كل قىلىـشتىهمكىن ەئېپ قىلـدى، لـهلهلبىـدىن تهپ قىلىشتا چىن قهله ىئككىلىسى تڭرنىهقىرىدىكىلۇ ي
  . رىشتى ېئهجىرگزىسىدىن ەئۈ يڭىتىنىۋزلى، ساخاه پڭتاائالنىهللا

ززا هقهنى تۇز شــۆ ســۇمانــا بــ: [نهگېــنــداق دۇ مهرھىــسىده شڭدىــسنىهن ھهگېــد»  توختىتىــپ قويــدىهزرالرنــى ۆئۇئ«بى ۇرتــۇق
) نهجـرى بىـل ەئڭچىنىـۇغـازات قىلغ(جـرى  ەئڭنىـيىلـدىكى ۇئې، دۇرىلىـدېجـرى ب ەئڭچىنىـۇ غـازات قىلغهزرىلىك كىـشىگكى، ۆئۇقىلىد

تـاائال راسـتچىل، هللاپ ۇت بولـهزىلهكاپاتى بىر پۇ مڭتاائالنىهللار، ۇدڭهمىتى كهرھه م-زلى ه پڭتاائالنىهللاھتىمال، شى ېئۇر بولهۋبارا
پ هسـسىلهجـرى ھ ەئڭنىـيىلدى، ۇئې دهنهي. ۇكاپاتىنى ائتا قىلىدۇيدىغان مهرمه بهل قىلغان كىشىگهمتتا ەئه ھهتلىك كىشىگهچىن نىي

تلىـك هزىلهن پهرىلىش بىـلېـيتىـپ بهپۆپ كهسـسىلهچى ھۇ غازاتقـا قاتناشـقهاسىتۋدىن بىڭنىا ۇئڭۇش. ۇرىلىدېستىن بهرىلمېيتىپ بهپۆك
  3.]ۇبولىد

  ىئبنـى ائببـاس هسـلىككهرىلمېيتىـپ بهپۆ كهزرىلىـك كىـشىگرىش، ۆئېـيتىـپ بهپۆپ كهسسىلهجىرنى ھچىغا ەئۇن، غازات قىلغه م
 لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ«: نهگېنداق دۇ مر همبهيغهپ. نهپ قارايمهلىل دهدىسى ده ھۇنۇ مڭنى

عَافٍ كَثِيـرَةٍ ْ ل هكىمكـى بىـر ياخـشىلىقنى قىلىـشقا ب» «وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَـى أَضـ
ل بـاغالپ هر ياخـشىلىقنى قىلىـشقا بهگ، ەئۇكامىل بىر ياخشىلىق قىلىـپ يازىـدرگاھىدا ه دڭزنىنى ۆئتاائال ۇئهللانى قىلمىسا، باغالپ ۇئ

 ڭىـنلهمەئ هۋ اغىسـالخىئ ڭىنىدنـهب (اتـتهھ هسـسىگىچهز ھۈ يـهتـتهسـسىدىن يهرگاھىـدا وئن ھه دڭزىنىنى ۆئتاائال ۇئهللانى قىلسا ۇئ
  4».ۇپ يازىديتىهپۆك قاقىلىشخاي پۆك ۇمنىدڭىنۇئ )اتىراق اغىسىدياپ ناغىدىتېي ۇمىغرالىقشاب

 ڭ نىـر همـبهيغهر پهز قاراشـتىكىلۆن كـهگېـ دۇ وئخشايدهجرىگ ەئڭچىنىۇن غازات قىلغهجرى تامام ەئڭمنىهزرىلىك ائدمما ۆئەئ
پ هلهشــنى تۇر بولهۋرىكچىلىك بـاراې شـهرچهگ. ىردۈلتـهلىـل قىلىـپ كهزىنى دۆن ســهگېـد» رىك بولـدىې شـهجىـرد ەئهرگهالر سـىلۇئ«

ــدىغان دېرســىتىپ بۆرلىكنى كهۋ بــاراهجىــرد ەئۇقىلمىــسىم ــ هشــهبه كۇبــلىــل ەئهرى ر، ۇدىــسىدهنــدىكى ھهۋۆت قىلغــان تهايۋ رىــڭ نى
مَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيـهِ حَقًّـا إِنَّ«: نهگېنداق دۇ مر همبهيغهپ

هُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَـلِ فُلَـانٍ فَهُـوَ بِنِيَّتِـهِ فَأَجْرُهُمَـا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَ
 بىرىـدىن خـالىي ڭتنىـهت خىـل ھالۆ ھـالى تـڭھلىنىـنيـا ەئۇنـى دهي(ر ۇنـدۈچر ۈئهك كىـشىلۈرلـۈت تۆنيا تـۇبھىسىزكى دۈش» «سَوَاءٌ

 پ ۇئۇن كىشى بولـهرگهرىزىق قىلىپ ب) تلىك ىئلىمنىەئهنپهرىئ مهنى شهي(ن ىئلىمنى همال بىل) ھاالل(تاائال هللابىرىنچىسى، ). سهمەئ
ىلىـك ۋرتىه ائلىـي مۇمانا ب. ۇققىنى بىلىده ھڭنىهللادىكى ڭنى ۇئهۋ ۇھىم قىلىده ر- ه، سىلۇببىدىن قورقىده ره ىئلىمدهۋ مال كىشى ۇئ

نـداق ۇپ مۇ نىيىتـى راسـتچىل بولـڭ كىـشىنىن كىشى، ۇئهرمىگهن مالنى بهرگهىپ بتاائال ىئلىمنى رىزىق قىلهللاىئككىنچىسى،. رۇكىشىد
                                                             

 ته ب- 47 جىلد - 6» بارى لۇتھهف« 1
 ايىتىۋسلىم رىۇم 2
  ئايىتى- 95 ڭ نىسانىهرۈت سه ب-342 جىلد -5» بىۇرتۇلقۇپسىرهت« 3
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

 نىيىتـى ڭزىنىـ كىـشى، ۆئمانـا ۇئ. الر ىئدىمۇمىلىنى قىلغان ب قىلغان ەئڭ پاالنىنىهتتهۋل بولسا ەئناغلوب لىمې مۇمڭنىېكاشكى م: ۇيدهد
  1».ۇىدابى وئخشاش بولۋ ساڭ ىئككىسىنىهتىجىده، نۇرىشىد ېئهجرىگ ەئهبويىچ

  .رۇچىدۈ ياخشى بىلگڭەئهللا. ردىۈندهچلۈرلىكنى كهۋ باراهجىردبى ەئۇرتۇىئمام ق

  

  رتلىرىه شڭشىنىۇ بولهابقا ىئگۋ سا-جىر  ەئهۋم قىلىنىش ۈرۈچه كڭ ىئگىلىرىنىهزررىئ ۆئهش

عَلَى الضُّعَفَاءِ وَال عَلَى الْمَرْضَى وَال عَلَى الَّذِينَ ال يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ لَيْسَ : ۇيدهنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇب
 ال أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَال عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ 

ت هخىــراج) ىـشقاجىھادقـا چىق(ر، هللهسېـ، ك)ايالرۋنـى ياشـانغان بـوهي(ائجىــزالر  تَفِـيضُ مِـنْ الـدَّمْعِ حَزَنًـا أَالَّ يَجِـدُوا مَـا يُنفِقُـونَ
ــا هللاتاپالمىغــانالر  ــهللا هۋق ــرىگهيغه پڭنى ــسا گهمبى ــا چىقمى ــسىال، جىھادق ــدۇ ســادىق بول ــاھ بولماي ــۇن چىالرنى ۇ، ياخــشى ىئــش قىلغ

ركى، ۇ يـول يوقتـهشـكهيىبل ەئۇرنىمهنـداق كىـشىلۇ مهنهي .رۇھرىبانـدېر، ناھـايىتى مۇچىدۇت قىلغهغپىرهمهللار، ۇ يول يوقتهشكهيىبلەئ
» الغلىـرىم يـوقيـدىغان ۇئهمىنلهرنى ته سـىلڭنىـېم«) نهالرغا سـۇئ(، هندهلگهالغ سوراپ كندىن ۇئهس) نۈچقىش ۈئجىھادقا چى(الر ۇئ
ن ھالــدا هككۆزلىرىــدىن يــاش تــۆمكىــن، كهن غۈچــ تاپالمىغــانلىقلىرى ۈئهرســهرپ قىلىــدىغان نهســ) جىھادقــا چىقىــشقا(الر ، ۇئڭدىېــد

  2.قايتىشتى

 -جىـر  قاتارىـدا ەئڭ جىھادقا چىققانالرنىـڭالرنىم قىلىنىپ ۇئۈرۈچه كڭ جىھادقا چىقماسلىقىنىڭ ىئگىلىرىنىهزررىئ ۆئهتاائال شهللا
  : باغلىدىهرتكهك شۈرلۈنداق ىئككى تۇ مهتته ائيۇ بواللىشىنى بهابقا ىئگۋسا

 ش ۇ سادىق بولهمبىرىگهيغه پڭنىهللا هۋقا هللاسادىق بولسىالهمبىرىگهيغه پڭنىهللا هۋقا هللا   

ن ياخشى ىئش قىلىش ه ىئخالس بىلرۇ يول يوقتهشكهيىبلچىالرنى ەئۇياخشى ىئش قىلغ.  

لىغا ۇســه رڭنىــهللا هۋهللاقىتلىرىـدا ۋلىــپ قالغــان ېيىن، قېـلىــپ قالغانــدىن كېالر جىھـادتىن قۇبــ: [ۇيــدهنـداق دۇســىر مهىئبنـى ك
ــشىلهســ ــسا، كى ــى بڭرنىهمىمىي بول ــادى پىكىرلىرىن ــسهۋرىۇ جىھ ــالر ۇئهۋ هتمى ــى (ڭنى ــش رىغبىتىن ــاد قىلى ــسا، ۇئۇبوشاشت) جىھ الر رمى
  3.]ۇناھ بولمايدۇ گهستىگپ ۈئۇ قاتارىدىن بولڭچىالرنىۇل قىلغهم ھالىدا ياخشى ەئۇشۇ مڭزلىرىنىۆئ

ق ىئگىلىرىنـى ه ھهۋسـا ۇقنـى تونهن ھهگېـ د سـادىق بولـسىالهمبىـرىگهيغه پڭىـنهللا هۋقـا هللا: [ۇيدهنداق دۇبى مۇرتۇ ىئمام ق
  . رۇنلىكتهگې دهرسۆنلىرىنى يامان كهشمۈ دڭقنىه، ھهرسۆياخشى ك

 پـاك هققىـدهزلىقى ھداشـسىڭه، تهگـانې ي- هكـكه يڭتاائالنىـهللا ــــ ۇب‹: ۇيدهنداق دۇلىماالر مش توغرىسىدا ۆئۇقا سادىق بولهللا
رىـدىغان ۆتـاائال ياخـشى كهللاتىقـاد قىلىـش، پ ېئهردىن پاك دهتلهپۈش، نااليىق سهرىپلهن تهلىر بهتلهپۈش، ىئالھى سۇزۇرغۇ تهقىدەئ

  .شۇتئىي يىراق بولهرىدىغان ىئشالردىن قۆن ىئنتىلىش، يامان كهىئشالرغا قىزغىنلىق بىل

ـــ ۇئۇبــ: ۇيــدهنــداق دۇش توغرىــسىدا مۇ ســادىق بولــهمبىــرىگهيغه پڭنىــهللا ــهرلىكىگهمــبهيغه پڭ زاتنىــ ــ  -ق ۇيرۇ ىئــشىنىش، ب
ــرىگهچ ــاەئهكلىمىلى ــس ىئت ــپ بوي ــت تۇنۇت قىلى ــتىنى دوس ــۇش، دوس ــمىنىنى دۈ دهۋش ۇت ــمۈش ــۇن تهش ــى ش، ۇئۇت ــلهۋ زاتن  - ه ائىئ
تلىرىنى هننۈيىن سـېاپاتىدىن كۋ ڭاتنى زغالش، ۇئۇلتلىرىنى ۇئهننۈ سڭنى ۇئهۋ زاتنى ش، ۇئۈرۆلبىدىن ياخشى كهابىائتلىرىنى چىن قۋتا
ت قىلىـش هۋهغـا دڭنىنداقال ۇئۇنـى قوغـداش، شـ ۇئهۋيـتىش هڭېنـى كگىـنىش، ۇئس ۆئۇخـسهش يولىـدا ىئـزدىنىش، مۈرۈلتـه كهسلىگەئ

  4]›.خالقلىنىشن ەئهخالقلىرى بىل ەئ-سىل  ېئڭ زاتنى ۇئهۋھيا قىلىش نى ەئن ۇئهقاتارلىق يولالر بىل

  :رزهل قىلىشى پهم ەئهرگهرتلهندىكى شهۋۆ تڭ ىئگىلىرىنىهزررىئ ۆئهش. مكىنۇيىش مېنداق دۇلىي جىھاد ىئشىدا مهمنى ەئۇب

  ش ۇاملىق سادىق بولۋ نىيىتىنى خالىس قىلىپ دا-1

 هرگهمـله ائدۇن ائشـهتلىگهپۈن سـهزى بىـلۆن سـهگېـ دن ھالـدا قايتىـشتىهككۆن ياش تزلىرىدىۆالر كۇئ ڭزىنىتاائال ۆئهللانى هي
  .قىقىي ىئشتىياق باغالش الزىمهن جىھادقا ھهدى بىلۇجۇۋل ۈتكۈوئخشاش پ

                                                             
 ايىتىۋتىرمىزى رى 1
 رهتله ئاي-92، - 91 هبۋه تهرۈس 2
 ته ب-198 جىلد -4» سىرهپسىرى ئىبنى كهت« 3
 رهتله ب- 227، -226 جىلد -8» بىۇرتۇلقۇپسىرهت« 4
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پ ۇناپىق بولـۇ مڭمنىهنداق ائد ۇئ،هكمىسۈ غازات قىلىشنى پهلىگڭۆر كهگ ىئگىسى ەئهزركى، غازات قىلمايدىغان ۆئۇپ شهق گهھ
عْبَةٍ مِـنَ النِفَـاقٍ« :نهگېنداق دۇ مر همبهيغه پهقته ھۇب. پى بارۋهلىش خېق ُ » مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ  بِالغَزْوِ مَاتَ عَلَـى شـ
  1».ۇلىد ۆئهستىدپىتى ۈئۈ بىر سڭناپىقلىقنىۇ مهلسي ۆئهكمۈ پۇلىگىمڭۆككىمكى غازات قىلماي، غازات قىلىشنى «

لىـدىغان ۇتۇ تهزدۆ كـهرده يۇبـ. كهرېـن تـوغرا بىلىـم كۈچل ۈئهمرقانداق توغرا ەئهپ، ھۇللىرىدىن بولهم ەئڭلبنىهت بولسا قهنىي
 ڭجاھىـدالرنىۇن جىھـاد قىلىـدىغانلىقىنى، مۈچـ ۈئهمې نـڭىـدالرنىجاھۇچىالر مۇبلىك جىھـادتىن قـالغهۋه سـهزررىئ ۆئهكى، شـۇبىلىم ش

چىالر ۇلىي قاتناشـقهمجىھادقا ەئ. نىق بىلىشى الزىمنلىكىنى ېئه باتىل ىئكڭ غايىسىنىڭرنىهنلهشمۈنلىكىنى، دهت ىئكهقىقه ھڭغايىسىنى
  .ۇسابلىنىدېپ ھۇر بولۈرۆ زۇخىمې تۇيتقاندا بن ېئۈچۈئ

ن ۇرۇل قىلىــشتىن بــهم ەئهۋش هزلۆســ[دا »ل ىئلىــمۇكىتــاب «ڭدىــس توپلىمىنىــهنــاملىق ھ» رىخــاۇل بۇھىھهســ«خــارى ۇىئمــام ب
  .نهرگۈلتهرنى كهلىللهغا دڭنىۇپ بۈرۈلتهپ بىر بابنى كه د2] بابىڭبىلىشنى

  شۇرۇائ قىلىپ تۇ د-2

 هلىـبه غڭالرنىـ يـاردىمى ۇئڭ چـوڭيـدىغان ەئهلهرېنداشـلىرىغا برىېجاھىد قۇ مڭچىالرنىۇبلىك جىھادتىن قالغهۋه سهزررىئ ۆئهش
هَـلْ تُنْـصَرُونَ «: نهگېـنـداق دۇ مر همـبهيغه پهقـته ھۇبـ. رۇشـتۇرۇائ قىلىـپ تۇن دۈچـشـى ۈئۇپ بولۇغلـه مڭرنىهنلهشـمۈقىلىشى، د

 تهسـرۇن) بىدىنالهۋهائسـى سـۇ دهۋرىكىتـى ه بڭالرنىنى ۇئهي(زىسىدىنال ۈ يڭالرنىڭت ائجىزلىرىهقهر پهسىل» «وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ
  3».رهرىلىسىلې بقىزىر هۋ

ستىدىن ا ساھابىلىرى ۈئ باشقڭ نىر همبهيغه دادىسى پڭنى، ۇئۇت قىلىدهايۋنداق رىۇققاستىن مهۋبى ب ىئبنى ەئسەئۇىئ مهسهن
هِمْ«: نهگېنداق دۇ مر همبهيغهسابلىغاندا، پېتلىك ھهزىلهزىنى پۆئ ِ لَاتِهِمْ وَإِخْالصـ َ » إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ األُمَّةَ بِـضَعِيفِهَا بِـدَعْوَتِهِمْ وَصـ
  ».ۇت ائتا قىلىدهسرۇزىسىدىنال نۈ ىئخالسى يهۋائسى، نامىزى ۇ دڭزلىرىنى ائجىڭىنۇئ تهقه پهتكهمم ۈئۇتاائال بهللا«

 هسىدىـسىدهق قۇنلـۇنـاملىق ن» رلىـك شـىپالىقهتېققىـدىكى يه قىلىشى ھهلىبه غڭنىهنناجىيۇتهپىرق «هاللۇھهھىمهم رۇييهىئبنى ق
ن هائ قىلىـش بىـلۇزلىنىـپ دۈقـا يهللاىـزدىن ڭلبىهىز، چىـن قڭلـسىهر ائجىز كهگن ەئهن ياكى تىل بىله دىنغا قول بىلۇب: [نهگېنداق دۇم

 ڭ قىچىنىــهينىــده كڭنىــۇمكى، بهســهن قهبىــلهللا. رۇينــدرز ەئه پهســتىگر ۈئهخــسلهلكــى شه بولماســتىن بهپــايۇرز كهرىش پېــم بهيــارد
  .]يمىزندىنال سوراهسىپ قىلىشنى سې نهرىشكېم بهدىنغا يارد! هللاك ۈيۈچى بۈرگهم بهىئ ىئمانغا يارد. دانىسىچىلىك ىئمان يوق

  قدىم قىلىش هيولىدا ىئقتىساد تهللا -3

ن غـازاتچىالرنى هلـى بىـلې م-ل ۇ پـهرگه بـار ىئقتىـسادلىق كىـشىلهلىكىـدلىپ قالغان قـول ېئېبلىك جىھادتىن قهۋه سهزررىئ ۆئهش
 ڭرنىهسـىرل ەئهۋ رهھىدلهجاھىـدالر، شـۇرىش، مېھتىياجلىرىنى قامداپ ب باشقا ېئهۋ ياراق - مال، قورال -ل ۇ پڭالرنىييارالش، ۇئهت

نـداق ۇ مر همبهيغه پهقته ھۇب. ۇرز بولىدهن جىھاد قىلىش پهش قاتارلىق يولالر ائرقىلىق ىئقتىساد بىلۇرۇلىپ تر ېئهۋهائىئلىسىدىن خ
كىمكى غـازات قىلمىـسا يـاكى «» لِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِمَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَهْ«: نهگېد

نىـدىن ۈت كهنـى قىيـامتـاائال ۇئهللا قارىمىسا نهلىب قىل ياخشىه ائىئلىسىگڭچىنىۇر غازات قىلغهمىسا ياكى بىرۇچىنى جابدۇغازات قىلغ
  4».ۇن ائزاباليدهن قاتتىق ائزاب بىلۇرۇب

 ڭنىـلـى بولـسا ۇئې م-ل ۇ پـڭمنىـهپ قالغـان ائدۇ توسـهزرن جىھاد قىلىشتىن ۆئهنى بىلېنكى جۈھدىت بار چه قاتتىق تهدىستهھ
 قىلغـان ىئـشىدا ياخـشى ۇشـۇ مه كىـشىگۇئ. رزهشـى پۇرۇلىـپ تر ېئهۋهابىائتلىرىدىن خۋ تا- ه ائىئلڭالرنى ۇئهۋييارلىشى هغازىالرنى ت

مَنْ جَهَّزَ غازِيًا فِي سَبِيلِ الله فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْـرٍ فَقَـدْ «: نهگېنداق دۇ م رهمبهيغه پهقته ھۇب. ۇزىلىدېاب يۋسا
 وئرنىــدا ڭنىــ ۇئه ائىئلىــسىگڭجاھىــدنىۇ بىــر م، كىمكــىۇســا جىھــاد قىلغــان بولىــدۇجاھىــدنى جابدۇيولىــدا بىــر مهللاكىمكــى » «غَــزَا

  5»).ۇدىلىرېب رىجەئ شاشخوئ هگىرجەئ ڭىنىچۇغلىق داھىج ىنهي (ۇ جىھاد قىلغان بولىدۇمن قارىسا ۇئهياخشىلىق بىل

                                                             
 ايىتىۋسلىم رىۇم 1
 ته ب-159 جىلد -1» بارى لۇتھهف« 2
 ايىتىۋخارى رىۇب 3
 ايىتىۋد رىۇۋ داۇبهئ 4
 ايىتىۋسلىم رىۇ مهۋخارى ۇب 5



44 
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ن، يـا تىلـى ها قارشـى قـولى بىـل كاپىرالرغـڭلماننىۇسـۇربىـر مهھ: [ۇيـدهنداق دۇرزلىكى توغرىسىدا مه پڭر جىھادنىهجهىئبنى ھ
  1.]رۇچىدۈ ياخشى بىلگڭەئهللا، ۇكىتىلىدېپ بۇرز بوله پىن جىھاد قىلىشهلبى بىله ياكى قهۋن هلى بىلېن، يا مهبىل

  ىق قىلىشۋشه جىھادنى قولالپ ت-4

 ڭچىنىـۈالرنـى ك ۇئهۋنلىكىنـى هت ىئكهقىـقه تـوغرا ھڭىرماقچى بولغـان غايىـسىنۇ ائشـهلـگهم جىھاد ائرقىلىـق ەئڭجاھىدالرنىۇم
ــۇنلىكىنــى وئچــهت ىئكهرىيۇجبــه ىئمــانى مڭ قولالشــنىهتىــشىچېي ــل، يولىنىــڭقىدىــسىنى ەئڭق بايــان قىلىــش، كاپىرالرنى ــا ڭ باتى  خات

ىالنلىرىنى پـاش قىلىـپ يتانى پهستلىرىنى، شهيىقۇن سهزگۈن تۈچش ۈئۇرۇلمانالرنى دىندىن قايتۇسۇ مهۋچىپ تاشالش نلىكىنى ېئهىئك
رقانـداق هىقاتنى ھۋشـه تۇش ــــ مانـا بـۈرۈندهشـۈن چهرخىل يولالر بىـله ھهمدهلۆ كڭه يوللىرىنى كڭشنىۇرۇالرغا قانداق تاقابىل تۇئ
 ۇخىمـې ته ىئگىلىـرىگهزربىدىن جىھادقـا چىقالمـاي قالغـان ۆئهۋهللىك يـاكى نـامراتلىق سـهسېـ كۇپمۇبول. مكىنۇلمان قىاللىشى مۇسۇم
  .مكىنۇم

ن، هالر بىـلڭلىېشـرىكالرغا قارشـى مـۇر مهسـىل» «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِـأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُـسِكُمْ وَأَلْـسِنَتِكُمْ«: ڭ نىر همبهيغه پ مانا ۇئ
  . رۇن جىھاد قىلىشته زىكرى قىلىنغان تىل بىلهزىدۆن سهگې د2»الرڭن جىھاد قىلىهالر بىلڭ تىلىهۋن هالر بىلڭنىېج

 ڭ نىـر همـبهيغه پهۋىي قىالتتـى ۋجـهشـرىكالرنى ھۇپ، مۇ شـاىئرلىرىدىن بىـرى بولـڭ نىـر همبهيغه پسسان ىئبنى سابىت هھ
يَا حَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « :ن ىئدىهگېنداق دۇ مر همبهيغهغا پڭنىۇئ. يتتىهيىبلالرنى ەئن ۇئهقى بىلۇيرۇب

) نـى جىبرىئىـلهي(س ۇدۇلقـۇنـى روھۇئ! هللاىئ ! رۇاب قـايتۋن جـاهاكالىتۋلىغا ۇسه رڭنىهللا! سسانهىئ ھ» «اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ
  3»!هرسىلۈندهچلۈن كهبىل

ن هىي قىلغىـن، جىبرىئىـل سـۋجهالرنى ھۇئ» «أُهْجُهُمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ«: نهگېنداق دۇسسانغا مه ھر همبهيغه پهتتهايۋ بىر رىهنهي
  4».هن بىللهبىل

  رغىب قىلىشهرنى جىھادقا تهمىنلۆ م-5

فَقَاتِـلْ فِـي : نهگېـنـداق دۇتـاائال مهللا. رزهرغىب قىلىـشى په باشقىالرنى جىھادقا تڭن كىشىنىهلگه  جىھادقا چىقىشتىن ائجىز ك
 جىھاد ۇمڭز بولساۇ يالغڭۈزنى ۆئهي( يولىدا جىھاد قىلغىن ڭنىهللا!) دهممهھۇىئ م( بِيلِ اللَّهِ ال تُكَلَّفُ إِالَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَسَ

گىـال ڭۈزت ۆئهقهن پهسـ.) هتـمهرىـپ كېت بهھمىـيلىـپ قالغانلىقىغـا ەئې جىھادتىن قڭپىقالرنىناۇم.  قىلىنغانهدهۋ هلىبها غڭقىلغىن، سا
  5.رغىنۇقىزىقت) جىھادقا(رنى همىنلۆن، مهابكار سۋجا

ش ۇرۇئ)  نهشرىكالر بىلۇم( رنى همىنلۆم!  رهمبهيغهىئ پ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ: نهگېنداق دۇتاائال مهللا هنهي
  6.رگىنۈندهتلهقىلىشقا رىغب

ن هرغىبات بىـله خىل تۇ مانا بڭلماننىۇسۇرقانداق مهلىپ قالغان ھېبلىك ائجىز كهۋه سهزر جىھادتىن ۆئهۋجىھادقا چىقااليدىغان 
  .رۇرزدهشى پۇرۇشقا قىزىقتۇرشرىكالرغا قارشى ۇئۇرىنداشلىرىنى مېللىنىش ائرقىلىق قۇغۇش

 ۇبـ. رۇابى كاتتىـدۋن سـاهتهقىقه ھڭنىۇب.  موھتاجمىزڭ ەئهشكۈرۆ ىئش كه روھى بويىچڭرنىهتله ائيۇ بهندۈنكى كۈگۈمانا بىز ب
غا ڭنىن، ۇئهرسىتىپ قويىدىكۆ ياخشىلىقنى ككىمكى بىر «»مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ«: نهگېنداق دۇ مر همبهيغه پهقتهھ
  7».ۇرىلىدېجىر بك ەئهندهرىلگېچىغا بۇ ياخشىلىقنى قىلغۇش

  سداشلىق قىلىشېجاھىدالرغا ھۇن مهسۇسۇلمانالرغا، خۇسۇ م-6

سـت قىلىـش يـوللىرىنى، هيىقۇ سڭالرنىـ ۇئهۋرلىرىنـى هۋه خڭرنىهنلهشـمۈلمانالرغا دۇسۇ مهتتهائد. پۆ يوللىرى ناھايىتى كڭنىۇب
رىـشى ېتىـپ بېت يهن جايغا سـاالمهزلىگۆچىپ كېن قولىدىن قهشمۈشى، دۇنۇرۇ يوشڭجاھىدالرنىۇش؛ مۇپ قويۈزۈتكهي) ھىيلىلىرىنى(
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 نهمـاتالر بىـلۇله، مهجـرىبهتلىكىنـى سـاقالپ پىـالن، تهخپىيه مڭالرنىـش؛ ۇئۇ بولهمدهھتىياجلىق ىئشلىرىغا يارددىن باشقا ېئڭنىۇ بهۋ
  . ۇش قاتارلىق ىئشالردا ىئپادىلىنىدهمىنلهت

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي  :نهگېنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇب
 هشـكۈرۈلتنى ۆئېبھىـسىزكى، كـاتتىالر سـۈش! سـاۇىئ م«: لىـپېرىدىن ائلدىراپ كې يىراق يڭرنىهھهم شهبىر ائد اصِحِينَلَكَ مِنَ النَّ

  1.دىېد» نهردىنمهدىق كىشىلا ساڭ ساهتتهۋلن ەئهتكىن، مهچىقىپ ك) رھالهردىن دهھهش(، ۇاتىدۋت قىلىشىهسلىھهم

لمان قــادىر ۇســۇرقانــداق بىــر مهھ: [نهگېــنــداق دۇ قارشــى جىھــاد توغرىــسىدا مهرگهدلهرتۇ مــهيمىــيهل ىئــسالم ىئبنــى تۇيخهشــ
. سهمشـى ھـاالل ەئۇرۇرنـى يوشهرلهۋهن خه بىلـگڭىر كىشىنىچبېن ھۈچ ۈئڭنىۇش. زىپىنى ائدا قىلىشى الزىمهۋستىدىكى  ۈئهبولغىنىچ

.  ائشكارا قىلىـشى الزىـمهۋرنى پاش قىلىشى هرلهۋه خن ۇئۈچردار قىلىش ۈئهۋهالىدىن خۋھقىقىي ەئه ھڭالرنىلمانالرنى ۇئۇسۇلكى مهب
 هنهۋس همكارلىشىــشى ھــاالل ەئمهن ھهالر بىـل خىزمىتىنـى قىلىــش ائرقىلىــق ۇئهۋ كىــرىش هرلىكىگهســك ەئڭالرنىـ ۇئڭچبىـر كىــشىنىېھ
 يـاكى هۋس همت قىلىشى ھـاالل ەئۈكۈشتىن سۈزۈرگۈ يهستىگ ۈئڭالرنىقنى ۇئۇيرۇغان بۇيرۇ بهمبىرىگهيغهتاائال پهللا ڭچبىر كىشىنىېھ
ا  ــــ ياخـشىلىققۇنكى بـۈچـ. سهمشـى ھـاالل ەئۇشـتىن توسۈرۈلتهجا كهقنى بۇيرۇغان بۇيرۇ بهمبىرىگهيغهتاائال پهللا ڭچبىر كىشىنىېھ
  .ۇسابلىنىدېى ھڭ چوڭ ەئڭازىلىرىنىۋرهيولىدىكى جىھاد دهللا هۋش ۇش، يامانلىقتىن توسۇيرۇب

! رهمبهيغهىئ پ  يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ  :نهگېنداق دۇ مهمبىرىگهيغه پڭزىنىتاائال ۆئهللا هقته ھۇ ب
 2. قىلغىـنهائمىلۇقاتتىق مـ) نهلىش بىلېنچ سۇ قورقهۋقارشى غازات قىلىش (الرغا ناپىقالرغا قارشى جىھاد قىلغىن، ۇئۇ مهۋكاپىرالرغا 

  3.]سهم سىرتىدا ەئڭناپىقالرنىۇ مهۋر، كاپىرالر هدلهرتۇ مۇائش

  ت قىلىشهرىكه ھهبىيىتىگۇغله مڭشرىكالرنىۇ م-7

 ڭالرنىـــ، ۇئهتىـــشىچې يڭم ىئقتىـــدارىنىۇر چوقـــهمىنلۆاتقـــان مـــۋۇرۇن ائرىلىـــشىپ تهر بىـــلهنلهشـــمۈبلىك دهۋه ســـهزررىئ ۆئهشـــ
ددى ۇخـ. ن، بىتچىـت قىلىـپ تاشلىـشى الزىـمۇن بولمىـسهش قىلىـش پىالنىنـى قايـسى يـول بىـلۇر ۇئهۋش ۈزۈتكهلمانالرغا ائزار يۇسۇم
ش ۇزۇرىسىنى بـۇ وئتتڭدىيلىرىنىۇھه يهيزهرۇنى قهن بهىلن بۇ قوشهشمه بىرلهنىسىدۈشى كۇرك ۇئهنده خڭ نىد سۇئهيم ىئبنى مەئۇن

 وئخـشاش هتلىرىگهلىـپ بارغـان پـاائلىي ېئڭمىن كىـشىنىۆن خانىدانىـدىن بىـر مـۋ پىـرەئهۋلىـپ بارغىنىغـا وئخـشاش تلىرىنى ېئهپاائلىي
  . للىنىشى الزىمۇغۇن شهر بىلهتلهپاائلىي

ن ۋپىـرەئ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُال أَنْ يَقُولَ رَبِّـيَ اللَّـهُ :ۇيدهنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇب
  4ر؟همسىلهرۈلتن كىشىنى ۆئهگېد' هللاردىگارىم هۋرهپ'ر هسىل«: يتتىم ېئهمىن ائدۆر مرىدىغان بىۇپ، ىئمانىنى يوشۇنسهخانىدانىغا م

ن هالر بىــــللمانالرغا قارشـــى ۇئۇســــۇن مۇن بولمىـــسهت قىلىـــش قايـــسى يــــول بىـــلهرىــــكه ھهبىيىتىگۇغلـــه مڭشـــرىكالرنىۇم
فرىغـا ۇن كهزىـل قىلمىـشى بىـله رۇ بـڭزىنىـچى ۆئۇ ىئـشنى سـادىر قىلغـۇنكى بـۈچـ. ۇپ قىلىدهلهن تهنىقلىق بىلماسلىقنى ېئمكارالشهھ
 هن ەئۇمـن، ۇئهتىـدىكۇالرنـى دوسـت تكىمكـى ۇئ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِـنْكُمْ فَإِنَّـهُ مِـنْهُمْ: نهگېنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇب. ۇتىپ قالىدېي

  5.ۇالردىن سانىلىدۇش

دا ڭـنىۇب. پۆ ىئـشتىراك قىلىـش يـوللىرى ناھـايىتى كـ جىھادقـاڭ ىئگىلىرىنىهزررىئ ۆئهاالاليسىزكى، شۋۈرۆنى كۇدىن شڭنىۇسىز ب
 ڭشـرىكالرنىۇسداشلىق قىلىـش، مېرغىب قىلىش، ھهىق قىلىش، تۋشهقدىم قىلىش، تهائ قىلىش، ىئقتىساد تۇد«لىنغان قىرىدا تىلغا ېئۇي
 هزررىئ ۆئهممىـسى شـه ھڭىـالرنۇمانـا ب. ۇلىـدېلىـپ ك پايـدا ېئڭقاتارلىق ىئشالر جىھادقـا چـو» ت قىلىشهرىكهن ھۈچبىيىتى ۈئۇغلهم

 هتىـشىچې يڭن ىئقتىـدارىنىۈچـتىـشى ۈئېپ كۈلۈرۈتۆزلىرىدىن ك ۆئڭناھلىرىنىۇت گه جىھادقا چىقماسلىقتىن ىئبارهستىگ ۈئڭىئگىلىرىنى
  . نهكىتىلگېپ بۇين بولرز ەئهگىشلىك پېم ائدا قىلىشقا تۇچوق

 سادىق بولسىال، همبىرىگهيغه پڭنىهللا   هۋقا هللا  إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ڭتاائالنىهللالىلى ه دڭنىۇب
  .رۇزىدۆن سهگې د6رۇ يول يوقتهشكهيىبلچىالرنى ەئۇياخشى ىئش قىلغ... 
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  يولىدا ىئقتىساد چىقىم قىلىش هللا. شىنچىهب

  

 ۇن جىھـادمهكىـتىلگېپ بۇيـن بولـرز ەئهرلىككـى، پهتې يهرسـه نۇھمىيىتـى توغرىـسىدا شـ ەئڭيولىدا ىئقتىـساد چىقىـم قىلىـشنىهللا
لَيْسَ عَلَـى الـضُّعَفَاءِ وَال عَلَـى : تاائالهللا ۇنال جىسمانىي ائجىزلىقتىن خالى بولسىمۈچبواللمىغانلىقى ۈئ هرلىك چىقىمغا ىئگهتېت كهقهپ

حْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَال عَلَى الَّذِينَ الْمَرْضَى وَال عَلَى الَّذِينَ ال يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُ 
نى ياشانغان هي( ائجىزالر   إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ ال أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنْ الدَّمْعِ حَزَنًا أَالَّ يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ 

 سـادىق بولـسىال، جىھادقـا چىقمىـسا همبىـرىگهيغه پڭنىـهللا هۋقـا هللات تاپالمىغـانالر هخىراج) جىھادقا چىقىشقا(ر، هللهسې، ك)ايالرۋبو
نـداق ۇ مهنهر يۇھرىبانـدېر، ناھـايىتى مۇچىدۇت قىلغهغپىرهمهللار، ۇ يول يوقتهشكهيىبلچىالرنى ەئۇ، ياخشى ىئش قىلغۇناھ بولمايدۇگ

 ڭنىـېم«) نهالرغـا سـۇئ(، هنـدهلگهالغ سـوراپ كندىن ۇئهسـ) نۈچـجىھادقا چىقىش ۈئ(الر ركى، ۇئۇ يول يوقتهشكهيىبل ەئۇرنىمهكىشىل
ن ۈچــ تاپالمىغــانلىقلىرى ۈئهرســهرپ قىلىــدىغان نهســ) جىھادقــا چىقىــشقا(الر ، ۇئڭدىېــد» الغلىــرىم يــوقيــدىغان ۇئهمىنلهرنى تهســىل

 هقـته ھۇبـ. ۇرزلىكـتىن قالىـدهن پهته نىـسبهل كىـشىگهغهمـبهك، كهنـدهگې د1.ن ھالـدا قايتىـشتىهككۆزلىرىـدىن يـاش تـۆمكىن، كهغ
  . قۇپسىلىي توختالدهقىرىدا تۇي

ن هجاھىـدالرنى ىئقتىـساد بىـلۇ مڭك بايالرنىـهدڭنىۇ، شـۇن جىھاد بولمايـدهكى، ىئقتىساد بولمايدىكۇرىدېك بهرېدىن دڭنىۇ شۇب
. سهم ەئهرسـهندىن باشـقا نهيتكهچۈمرانلىقىنى كۈكۆ ھڭم كاپىرالرنىه يولىدىن توسقانلىق ھڭنىهللا هتتهلىيهمسلىكى ەئهتممىن ەئهت
تـاائال هللا هقـته ھۇبـ. رۇتلىرىدىندهپۈ سـڭناپىقالرنىـۇسـلىك مهتممىـن ەئهن تهجاھىـدالرنى ىئقتىـساد بىـلۇملىدىن مۈلمانالرنى جۇسۇم
لَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ ال هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ ال تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَ  :نهگېنداق دۇم

 ڭمىننىــې زهۋ ڭ، ائســمانالرنىۇيــدهد» نۇتـسهالر تــاراپ كالر، ۇئڭهمىــنلىمهرنى تهنىــدىكى كىـشىلې يڭنىهاللۇلۇســهر«: الرۇئ يَفْقَهُـونَ
  2.ۇيدهنمهشۈچ) كمىتىنىې ھڭنىهللا(ناپىقالر ۇن مكىې لهۋر ۇ ىئلكىدىدڭنىهللازىنىلىرى هخ

ن بولىـدىغانلىقىنى ىئـسپاتاليدىغان ه جـان بىـلهۋ مال ڭ ائرىسىدا جىھادنىڭتلىرىنىهرىمدىكى جىھاد ائيهرائن كۇن قۈچ ۈئڭنىۇش
 جـان ڭن قىلىنىـدىغان جىھادنىـه، مـال بىـلهممىـسىده ھڭتنىـهتـتىن باشـقا وئن ائيه ائيققىدىكىهبىدىكى جىھاد سودىسى ھۋه تهرۈس
  .رۇملىسىدىندۈ جڭك سىرالرنىۇن قىلىنىدىغان جىھادتىن ىئلگىرى زىكرى قىلىنىشى نازهبىل

  : تهردىن ىئبارهندىكىلهۋۆ تهرتىپى بويىچه تڭرنىهرىلۈت سه وئن ائيۇئ

  َلَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِين
ــسِهِمْ ــأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُ جىھادقــا ) ســناهستۇدىن مڭــنىۇزرىــسى بــارالر ب وئخــشاش ۆئهلگهسېــر، كۇمــا، توكــەئ(زرىــسىز ردىن ۆئهمىنلۆمــ بِ

جـانلىرىنى تىكىـپ جىھـاد مـاللىرىنى، هللا. ۇر بولمايدهۋن باراهچىالر بىلۇيولىدا ماللىرىنى، جانلىرىنى تىكىپ جىھاد قىلغهللاچىقمىغانالر 
  3.ن قىلدىۈستۈئ... چىالرنى ۇقىلغ

 َالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْو زىسىدىن ۈش يۈيۆمبىرىنى سهيغه پڭنىهللا   هۋنى هللا ( يتقانالر، ىئمان ېئ
  4)رھاجىرالۇنى مهي(يولىدا جىھاد قىلغانالر هللان ه جانلىرى بىلهۋل ـ ماللىرى ۇت قىلغان، پهھىجر) رتىنى تاشالپۇي

 ْاَلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِم ماللىرى هۋ ڭت قىلغانالرنىه، ھىجرڭيتقانالرنىىئمان ېئ 
  5 يولىدا جىھاد قىلغانالرڭنىهللان هم جانلىرى بىلهھ

  َاِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌلَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون   )سىر جاماەئهمىنلۆىئ م (!
 قىـيىن شـاراىئتتا هۋق ۇشلۇڭالر، وئڭۇالغلىق بول، ۇئهرى، پىيادېيلى ياش ـ قهنى مهي (هتتهغىر بولغان ھالنىك بولغان ياكى ېئېر يهسىل
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

ن هالر بىـلڭنىېـن، جهالر بىـلڭلىې يولىـدا مـڭىـنهللاالر، ڭجىھادقا چىقى) الداۋھ ەئهممهالر، ھڭۇ ىئختىيارسىز بولهۋالر، ىئختىيارىي ڭۇبول
  1.رۇن ياخشىدۈچر ۈئهنداق قىلىش سىلۇالر مڭهر بىلسهگالر، ەئڭجىھاد قىلى

  ِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ لَا يَسْتَأْذ   )هۋقا هللا !)  دهممهھۇىئ م 
ادارالرنى ۋقـهتهللا. ۇت سـورىمايدهخـسۇن جىھـاد قىلىـشقا ره جـانلىرى بىـلهۋن هندىن مـاللىرى بىـلهىنىدىغانالر س ىئشهنىگۈت كهائخىر

  2.ۇوئبدان بىلىد

 ْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ فَرِحَ ال
) نـاپىقالرۇنـى مهي(لىـپ قالغـانالر ېق) ك غازىتىغـا چىقمـايۇبـهت(قا خىالپلىق قىلىپ هاللۇلۇسهر نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

ن جىھـاد قىلىـشنى هن، جـانلىرى بىـله يولىـدا مـاللىرى بىـلڭنىهللاالر شتى، ۇئۇشال بولۇن خهرغانلىقلىرى بىلۇخىرامان وئلته بهيلىرىدۆئ
 وئتـى ڭمنىـهننهھهج«يتقىنكـى، ېئ) الرغـاۇئ! دهممهھۇىئ مـ. (يىـشتىېد» الرڭىئسـسىقتا چىقمـا«): ه بىـرىگ-بىـر (الر رمىدى، ۇئۇقتيا
  3»). چىقاتتىهن بىرگه بىلهاللۇلۇسه ىئسسىقتا رهتتهۋلەئ(شىنىدىغان بولسا، ۈالر چر ۇئهگەئ. رۇ قىزىقتۇخىمېت

  َلَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون  هۋر همبهيغهكىن، پېل 
ياخـشىلىقلىرىغا ) ڭنيانىـۇىئككىـال د(الر ۇ شـهنن جىھاد قىلـدى، ەئهن، جانلىرى بىلهيتقانالر ماللىرى بىل ىئمان ېئهن بىللهر بىلهمبهيغهپ

  4.رۇردهچىلۈتكه يهتكهقسهالر مۇ شهن، ەئۇناىئل بولىد

 َنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأ 
ن، مـاللىرى هرمىگۈلتـهك كهشـ) ىئمانىدا(ن، ائندىن هرگۈلته ىئمان كهمبىرىگهيغه پڭنى ۇئهۋقا هللار همىنلۆم) قىقىيهھ(بھىسىزكى، ۈش

  5».رۇراستچىلالرد) اسىداۋهىئمان د(الر ۇ شهنر، ەئۇ يولىدا جىھاد قىلغانالردڭنىهللان هن، جانلىرى بىلهبىل

  ْأَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوالَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَن   تھى ه پهككهردىن مهسىل
تھـى ه پهكـكهم(شـقانالر ۇرۇئ) نهر بىلهنلهشمۈپ دۇرۇ تهن بىرلىكته بىلهاللۇلۇسهر (هۋنالر رپ قىلغاهل ـ مال سۇقىلىنىشتىن ىئلگىرى پ

 هكـكهم(رىجىـسى ه دڭالرنىۇ شهنس، ەئهمر ەئهۋبارا) نهبىر ـ بىرى بىل(شقانالر ۇر ۇئهۋ قىلغانالر هپىقهن) ل ـ مالۇيىن پېقىلىنغاندىن ك
  6.رۇدڭچو) رىجىسىدىنهد (ڭانالرنىشقۇر ۇئهۋ قىلغان هپىقهيىن نېك) تھى قىلىنغاندىنهپ

  َالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْو   ر، هيتقايسىلىئمان ېئ)  چىن ( همبىرىگهيغه پڭنى ۇئهۋقا هللا
  7.رهن جىھاد قىلغايسىلهالر بىلڭنىېن، جهالر بىلڭلىې يولىدا مڭنىهللا

بىـدىكى ۋه تهرۈت سـهقهت پهن قىلىنىـدىغان جىھـادتىن ىئلگىـرى قىلىنغـان بىردىنبىـر ائيهن قىلىنىدىغان جىھـاد مـال بىـلهجان بىل
شْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُـمْ إِنَّ اللَّهَ ا:ۇيدهنداق دۇتاائال مهللا توغرىدا ۇب. رۇتتهققىدىكى ائيهجىھاد سودىسى ھ

  8.الدىۋتىېرىپ سېتنى بهننهالرغا ج جانلىرىنى، ماللىرىنى ۇئڭالرنىردىن ۇئهمىنلۆمهللابھىسىزكى، ۈش الْجَنَّةَ

لكـى هس، بهمال بولغانلىقىـدا ەئ جاندىن ەئڭ مالنىۇرگىزمه جاندىن ىئلگىرى زىكرى قىلىنىشى ھڭ مالنىهردهتلهپ ساندىكى ائيۆك
ن ه جــان بىــلۇممــا بــەئ. ۇرىــدۇنــدا تۇقىرى وئرۇ يــڭ ەئهتــتهھه جهۋرتىــهن جىھــاد قىلىــش مهال ائســتىدا جــان بىــلۋھــرقانــداق ەئهھ

  .ييارالش ىئقتىسادقا باغلىقهننى تۇنكى غازاتچى قوشۈ، چۇ ائشمايدهلگهمقىلىنىدىغان جىھاد مال بولمىسا ەئ

ردىن همىنلۆمـهللاىـسىزكى، بھۈشممـا ەئ. ۇللىـشىدهممهكۇيىن مېـن قىلىـدىغان جىھـادتىن كهن قىلىدىغان جىھاد مال بىله جان بىل
ن سودىلىـشىش وئرنــى هبىــلهللا ۇك، بـهلـسه كهتــكهن ائيهگېـ د.الدىۋتىېرىــپ سـېتنـى بهننهالرغـا ج جـانلىرىنى، مــاللىرىنى ۇئڭالرنىـۇئ

 ڭ ىئگىدارچىلىقىــدىكى ەئڭىنىــز ۆئۇمڭنــدىنىهالشــقا بڭۇش. رىغـا قويــدىۇرسىــسىنى وئتتهت نه قىمــمڭتــاائال ەئهللان ۈچــبولغـانلىقى ۈئ
ىتىنى ۋ سـاخاڭتاائالنىـهللان ۈچـ ۈئڭنىۇشـ. قدىم قىلىـشى الزىـم بولـدىهن تۈچلىش ۈئېۋتىېنى سنىنى، ۇئېرسىسى بولغان جهت نهقىمم

پ ۇ بولـهزى ىئـگ جانلىرىغـا ۆئڭقالرنىـۇخلهتـاائال تامـامىي مهللانكى ۈ جـاننى مالـدىن ىئلگىـرى قىلـدى، چـهتـته ائيۇبايان قىلىدىغان ب
 جانـدىن ىئلگىـرى ڭ مالنىـهردهتـله ائيهپىنچۆن، كـهن مۈچ ۈئڭنىۇش. تىپ ائلدىې سهىرىگۋ باراڭتنىهننهردىن جهمىنلۆنى مپ، ۇئۇرۇت

                                                             
 ته ئاي-41 هبۋه تهرۈس 1
 ته ئاي-44 هبۋه تهرۈس 2
 ته ئاي-81 هبۋه تهرۈس 3
 ته ئاي-88 هبۋه تهرۈس 4
 ته ئاي-15رات ۇجۇ ھهرۈس 5
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-10دىد ه ھهرۈس 6
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-11پ ه سهرۈس 7
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-111 هبۋه تهرۈس 8



48 
 

 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

رىلىـدىغان جىھـاد مـالنى ېلىـپ بن ېئهنكى جـان بىـلۈلغـان، چـۇتۇ تهردهزهرتىپـى وئرنـى نهتتىكـى تهلىيهم ەئڭنىۇزىكرى قىلىنىشىدا ش
ن سودىلىـشىش وئرنـى هبىـلهللا ۇك، بـهلسه كهتكهبىدىكى جان مالدىن ىئلگىرى قىلىنغان ائيۋه تهرۈس. ۇيدهشمهللهممهكۇستىن مهرمهب

  . نهپ قارايمهلغان دۇتۇ تهردهزه قىممىتى نڭ ىئككىسىنىۇن بۈچبولغانلىقى ۈئ

 ڭتنىهۋ سـاخات قىلىـشهۋر، جاننى سـاخاۇتتهۋ قورساقلىق بولغان ساخاڭهدا كڭنىت قىلىش ۇئهۋك، مالنى ساخاهيتقاندشاىئر ېئ
  . رۇكىدېقىرى چۇ يڭەئ

 - ىئلگىـرى ۇبـ.  ىئلگىرى قىلىندى جان مالدىن*هرسىدهش نهھىم بولغان بۇ قوغداش مهتترىەئهمكى، شۇله مهممىگهك ھهدڭنىۇش
وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پتىكى ه سهرۈس: [نهگېنداق دۇپسىر كىتابىدا مهناملىق ت» لباياناۇئۋزەئ«نقىتى ه شهلالميىن قىلىشقا ەئېك

ن ه مـال بىـلهپـسىرىده تڭتنىـهن ائيهگېـ د1.رهن جىھـاد قىلغايـسىلهالر بىـلڭنىېن، جهالر بىلڭلىې يولىدا مڭنىهللا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ
 جــانلىرىنى، ڭالرنىــردىن ۇئهمىنلۆمــهللابھىــسىزكى، ۈش هۋن قىلىــدىغان جىھــادتىن ىئلگىــرى قىلىــشتا هىــلقىلىــدىغان جىھــادنى جــان ب

 ڭپنىه سـهرۈسـ. ر سـىر بـارك بىـۇ جاننى مالـدىن ىئلگىـرى قىلىـشتا نـازهتتهن ائيهگې دالدىۋتىېرىپ سېتنى بهننهالرغا جماللىرىنى ۇئ
 بايـان قىلىـش هۋپـسىر قىلىـش هنىـسىنى ته مڭتنىـهن پايـدىلىق تىجارهلـگهيولىدىكى جىھاد ائرقىلىق قولغا كهللا ك، ۇئهلسه كهائيىتىگ
 ر، ۇئۇتتـهدهجاھىـدالرغا مۇپ مۇيـى بولـې پڭنىـڭهمـال بولـسا ج. رۇرىـشتېچنى بۈ كـهۋقىقىتـى تىرىـشچانلىق ه ھڭجىھادنىـ. رۇوئرنىد
  . رۇھىمدۇ مۇلىق قىلىدىغان جىھادتىنمقورال

الغانغا وئخـشاش، ۋتىېرنى سـهرلهسـكللىـك ەئتەئهشـلىرىدا چۇرى زامـان ۇئڭې، ھازىرقى يۇالغىلى بولىدۋتىېمال ائرقىلىق قورال س
  . ۇييارلىغىلى بولىدهرنى تهرلهسكن ەئه مال بىل-ل ۇپ. ۇ ائلغىلى بولىده ىئجارۇرنىمهمله ائدهزىدهب

ن هالر بىـلۇئ. سابلىدىېـزرىلىـك ھ ائجىزالرنـى ۆئهۋر هللهسېـتـاائال كهللاقىتتـا ۋن هرىلگېـت بهخسۇھاد قىلىشقا رن جىۈچ ۈئڭنىۇش
ىلىـك زر ۆئۇ نىمـر همـبهيغهپ پۇ قوشهن بىرگهالر بىل ۇئهنهي. سابلىدىېزرىلىك ھ ۆئۇييارلىيالمايدىغان نامراتالرنىمهزلىرىنى ت ۆئهبىرگ

  .  مال بولمىغان ىئدى-ل ۇيياراليدىغان پهالرنى تشىدا ۇئې قڭ نىر همبهيغهنكى پۈچ. سابلىدىېھ

ى الَّذِينَ ال يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَال عَلَ  :نهگېنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇب
وَأَعْيُنُهُمْ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ ال أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا 

ت هخىــراج) جىھادقـا چىقىـشقا(ر، هللهسېـ، ك)ايالرۋنـى ياشـانغان بـوهي(ائجىــزالر  تَفِـيضُ مِـنْ الـدَّمْعِ حَزَنًـا أَالَّ يَجِـدُوا مَـا يُنفِقُـونَ
ــا هللاتاپالمىغــانالر  ــهللا هۋق ــهيغه پڭنى ــسا گهرىگمبى ــا چىقمى ــسىال، جىھادق ــدۇ ســادىق بول ــاھ بولماي ــۇن چىالرنى ۇ، ياخــشى ىئــش قىلغ

ركى، ۇ يـول يوقتـهشـكهيىبل ەئۇرنىمهنـداق كىـشىلۇ مهنهي. رۇھرىبانـدېر، ناھـايىتى مۇچىدۇت قىلغهغپىرهمهللار، ۇ يول يوقتهشكهيىبلەئ
» الغلىـرىم يـوقيـدىغان ۇئهمىنلهرنى ته سـىلڭنىـېم«) نه سـالرغاۇئ(، هندهلگهالغ سوراپ كندىن ۇئهس) نۈچجىھادقا چىقىش ۈئ(الر ۇئ
ن ھالــدا هككۆزلىرىــدىن يــاش تــۆمكىــن، كهن غۈچــ تاپالمىغــانلىقلىرى ۈئهرســهرپ قىلىــدىغان نهســ) جىھادقــا چىقىــشقا(الر ، ۇئڭدىېــد

  .قايتىشتى

ــر تهنهك يهدڭنىۇشــ ــتىن بهره بى ــدهپ ــهزى ــ-ل ۇ پ ــال بى ــهل م ــشى ۇن خوت ــاد هۋن كى ــق جىھ ــورال ائرقىلى ــا وئخــشاش ق  ائجىزالرغ
 غـازات  ۇئاسۇدباجكىمكى بىر غازىنى » «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا«: كهندهگې در همبهيغهپ. ۇ جىھاد قىلىدۇرمهملهقىاللمايدىغان ائد

  »  .قىلغان بولدى

 قىممىتىنــى باھــاالش ن، ۇئهلــگه كهكلىدهپ قىلىــش شــهله تهۋش، تــوغرا قىلىــش ۇرۇ ائلماشــتك ـــــ ۇئهلــسه كهتــكه ائي-2ممــا ەئ
. رۇزىزىـد ەئڭ ەئڭرسـىنىه بولىـدىغان نهم ىئـگهنكى جـان تىرىـك ائدۈچـ. الشقا جـان ىئلگىـرى بايـان قىلىنـدىڭۇ شۇ بولىدۇيىلسىمېد
  2.]ت قىلىندىهننهزىزى ج ەئڭ ەئڭرسىنىهرىلىدىغان نې بهقابىلىسىدۇ مڭنىۇئ

ش ۇرن ۇئهبىـل(الر ڭنلىرىهشمۈد وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍغان ۇيرۇييارلىققا بهر سىز تهگنكى، ەئهنداق قارايمۇن شهم
 ڭتنىـه ائيىز، سـىز ۇئڭزىنى ائنالىز قىلـسىۆ سۇ بڭتاائالنىهللان هگېد الرڭييارالهچى تۈ قورال كهلىشىچېالردىن كڭۇن، قولۈچۈئ) قىلىش

َْوَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُم  ن، ۇ بولسا بولسهمېيلى نهالر مڭرپ قىلغىنىهيولىدا سهللا ڭرنىهسىل
پ ىئقتىـسادىي ه د)ۇيـدهيتىلمهمې كهرسهچنېابتىن ھۋ ساۇنى بهي (ۇم قىلىنمايدۇلۇ زهرگه، سىلۇرىلىدېق بۇابى تولۋ ساڭنى ۇئهرگهسىل

                                                             
. 5كنى قوغداش، ۈلۈ م–، مال 4بنى قوغداش، هسهن. 3جاننى قوغداش، . 2دىننى قوغداش، . 1 ـــ هرسهش نهھىم بولغان بۇ قوغداش مهتتهرئهش *

 . ئابروينى قوغداش
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-11پ ه سهرۈس 1
 رهتله ب-185، -184 جىلىد - 8» بايان لۇائۋزهئ« 2
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نلىكىنـى هھىم ىئكۇر مـهدهقه نڭ مالنىـ-ل ۇن پـۈچـش ۈئۈرۆييـارلىق كـه، جىھادقـا تۇمانـا بـ. رىسىزۆن ائخىرالشقانلىقىنى كهچىقىم بىل
  . ۇرىدې برسىتىپۆك

 هسـسىگىچهز ھۈ يـهتـتهابى يۋ سـا-جىـر  ەئڭنىـن ۇئۈچتلىك بولغانلىقى ۈئهھمىينداق ەئۇشۇيولىدا ىئقتىساد چىقىم قىلىش مهللا
نفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلُ الَّذِينَ يُ :  ۇيدهنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇب. ۇرىلىدېيتىپ بهپۆك ىنقىلىشخاي پۆك ۇمنىدڭىنۇئ اتتهھ

رپ هلىنى سېل ـ مۇ يولىدا پڭنىهللا   كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابَِل فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
. ۇتقان بىر دانغـا وئخـشايدۇ دان ت100ر باشىقىدا ه باشاق چىقارغان، ھهتتهي) رىلىپې تهرگهرسىسى يهرپ قىلغان نهس (ڭقىلغانالرنى

 ڭچىنىــۇرپ قىلغهمـال ســهللا(ر ۇدڭــهك) سهمكلىــك ەئهچ(مىتـى هرھه مڭنىــهللا. ۇرىــدېاب بۋپ سـاهســسىله ھهندىــسىگهخالىغـان بهللا
  1).رۇچىدۈيىتىنى بىلگنى

ن هتهقىـقهييـارالش ھه مـال ت-ل ۇن پـۈچـجىھـاد ۈئ: [نهگېـنـداق دۇينى مهۋۇ ىئمـامى جـڭمنىهرهق ىئككى ھۇلۇ توغرهسىله مۇب
ل ۇيتـهمىنلىـشى بهن تهرلىـك ىئقتىـساد بىـلهتېي) اھىـدالرنىجۇنى مهي(رنى هرلهسك ەئڭبايالرنى. ۇرىدۇ وئرنىدا تڭييارلىغاننىهم تهائد

رلىـك ېم خاراكتۈكۆنى ھهي(ش ۇپ قويهكلۈرلىك ىئقتىسادنى يهتې بايالرغا يڭلىپىنىهخ. ۇرز بولىدهال ائستىدا پۋھن ەئهتىشمىگېمال ي
  2.]قى بارۇھوق) شۇسىپ قويېك

 هۋ مـال -ل ۇمنـى پـهرقانـداق ائدهت قىلغـان ھهقـسهيـدانلىرىنى مه جىھـاد مهۋلىم هسكىرى ت ەئهستىگ ۈئڭلمانالرنىۇسۇن، مهم
پ ۇلۇسـىپتىن توسـهھالر، كۇجـرهر، مهسـىرلر، ەئهھىدله شۇپمۇ بولڭجاھىدالرنىۇ مهنه يهمدهرز ھهمىنلىشى پهن ته ياراق بىل-قورال 

پ ۇلۇرىـشتىن توسـېپىـپ بې تهرسـهسـىپ قىلىـپ بىرنهن كۈچـ چـاقىلىرى ۈئ-چـراپ بـاال  ۇئهتكهرزىـييولىـدا ەئهللا؛ ڭرنىهقالغان كىشىل
الرغــا  ۇئڭلمانالرنىۇســۇنىقكــى منىــسى ېئۇش. نهپ قــارايمهرز دهپىللىــك قىلىــشى پې كه ائىئلىلىــرىگڭرقانــداق كىــشىنىهقالغــان ھ

زى جىھادقــا چىقىــپ م ۆئهنكى بىــر ائدۈر، چــۇبلىرىدىندهۋه ســڭ چــوڭ ەئڭشــنىۇيولىــدىن توسهللالىــشى ېلىــپ قېمكارلىشىــشتىن قهھ
پ ۇ كىـشىنى توسـيولىـدا جىھـاد قىلىـشتىن ۇئهللا ھـال ۇ، بـهتىشىنى بىلىـسېپ كۇ بوله زايڭ چاقىلىرىنى-، باال هيىن ائىئلېندىن كهتكهك

  . ۇقالىد

قُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا هُمْ الَّذِينَ يَ: تاائالهللاتىش بولسا رك ېئهرىشنى تېم بهجاھىدالرغا ياردۇم
الر تاراپ الر، ۇئڭهمىنلىمهرنى تهنىدىكى كىشىلې يڭىنهاللۇلۇسهر«: الرۇئ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ ال يَفْقَهُونَ

ـــسهك ـــدهد» نۇت ـــې زهۋ ڭ، ائســـمانالرنىۇي ـــرى ه خڭمىننى ـــهللازىنىلى ـــدڭنى ـــهۋر ۇ ىئلكىدى ـــاپىقالر ۇكىن مې ل ـــهللا(ن ـــىې ھڭنى ) كمىتىن
  . ۇسابلىنىدېپ ھۇىتى بولپۈ سڭناپىقالرنىۇك، مهندهگې د3.ۇيدهنمهشۈچ

هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ   : ۇيدهنداق دۇ مهنهتاائال يهللا 
ل ـ ۇپ(  يولىدا ڭنىهللا ركى، هر سىلهنداق كىشىلۇر شهسىل تُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْالْغَنِيُّ وَأَنْ

 زىيىنـى ڭزىنىـ ۆئن، ۇئهخىللىـق قىلىـدىكېخىللىق قىلىدىغانالر بار، كىمكى بېالردا بڭ ائراڭرنىهالر، سىلڭرپ قىلىشقا چاقىرىلساهس) مال
ر هر سـىلهگر، ەئهموھتاجـسىل) قـاهللا(الر ڭر بولـساهر، سـىلۇتتهبىھـاج) الردىنڭۈلكـۈ مـال ـ مڭرنىهسـىل(هللا، ۇخىللىـق قىلىـدېن بۈچـۈئ
 ۇ وئخـشاش بولمايـدهرگهالر سـىل، ۇئۇرىدۇمنـى ائلماشـتۋهالرغا باشـقا بىـر قڭۇ وئرنڭرنىهسىلهللاالر، ڭهسۈرز ۆئۈي)  تاىئتىدىنڭنىهللا(
  4).ۇت قىلىدقا ىئتاەئهللالكى هب(

  

  :هسىلهم

 هســپىدهن يــاكى كهرىــشكېئم مىقــداردا ھــارام مالغـا ۇلـهنـداق بىــر ســوائلنى سـورىغان ىئــدى ـــــ  مۇنــدىن مهرىندىــشىم مېبىـر ق
ل قىلىـشقا ۇپ قوبۇرۇر ىئشلىرىنى بىلىپ تۇزكه مڭنىقدىم قىلسا، ۇئهم جىھاد ىئشلىرىغا ىئقتىساد تهھارامدىن خالى بواللمايدىغان ائد

  ؟ۇالمدۇب

: ىئـدىن هگېـنـداق دۇ مۇئ. ردىـمهاب بۋن جـاهزى بىـلۆن سـهگېـ دڭيمىيىنىهل ىئسالم ىئبنى تۇيخه توغرىدىكى شۇغا بڭنىن ۇئهم
ز يلىـدىن ۆئهپۈر تهبلهۋه ياكى باشقا سـهۋسلىك هلمهپ، ىئگىسىنى بىلۇ مال بول-ل ۇن پهلگه قولىدا ھارامدىن كڭمنىهر بىر ائدهگەئ[

ــايت ــانۇرۇجايىغــا ق ــدا ائم ــاكى قولى ــسا ي ــيىن بول ــيهۋ ۈرۆت، گــهش قى ــان ن ېئهتكه ائرى ــهرســىلهلىنغ ــسىنى بىلۇر بول ســلىك هلمهپ ىئگى
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

رپ قىلىـدىغان هنى س ۇئۇنكى ائشۈن، چۇتسهۋرپ قىلىهيولىغا سهللارنى هرسىلهنداق نۇش قىيىن بولسا، بۇرۇقايت هبىدىن ىئگىسىگهۋهس
نـاھلىرىنى ۇ گڭچىنىـۇتـاائال جىھـاد قىلغهللانكى ۈچـ. رۇ ياخشى دورىسى جىھـادتڭ ەئڭنىپ بولسا، ۇئۆناھلىرى كۇكىمكى گ. رۇندۇوئر

الرنى ڭنـاھلىرىۇ گڭرنىهسـىلهللا يَغْفِرْ لَكُـمْ ذُنُـوبَكُمْ: نهرگهر بهۋهن خهزى بىلۆندىكى سهۋۆ كىتابىدا تڭزىنىتاائال ۆئهللا. ۇرىدۈچهك
مكىن بولمىـسا، ۇش مـۇرۇ قـايته مالنى ىئگىلىرىگ قىلسا، ۇئه قىلىشنى ىئرادهبۋه تهۋشنى ۇلۇتۇ كىمكى ھارامدىن ق1.ۇت قىلىدهغپىرهم

  ۇئڭنىـ ۇئۇ بـهمـده ھۇلىـدېلىـپ كجرىنـى ېئ ەئڭ جىھادنىـهمـگه ائدۇ بـنكى ۇئۈچـ. نۇتسهۋيولىدا چىقىم قىلىهللان هاكالىتۋ هىئگىلىرىگ
  2.]رۇ ياخشى يولىدڭ ەئڭشنىۇلۇتۇردىن قهرسىلهن

ولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُ :  ڭتاائالنىهللان، هم
اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي 

؟ ۇرسىتىپ قويايمۆتنى كهرىدىغان بىر تىجارۇلدۇتۇرنى قاتتىق ائزابتىن قه سىلهرگهسىل! رهمىنلۆىئ م كَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُجَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِ
ر هگر، ەئهن جىھـاد قىلغايـسىلهالر بىـلڭنىېـن، جهالر بىـلڭلىې يولىدا مـڭنىهللار، هيتقايسىلىئمان ېئ) چىن (همبىرىگهيغه پڭنى ۇئهۋقا هللا

رنى ائسـتىدىن ه، سـىلۇت قىلىـدهغپىـرهالرنى مڭنـاھلىرىۇ گڭرنىهسـىلهللا) الرڭنداق قىلساۇش. (رۇ ياخشىدۇن بۈچر ۈئهالر، سىلڭهبىلس
 ۇ، بـ)ۇزىـدۇرغۇت(ل سـارايالردا هزۈردىكـى گـهتلهننه بولغـان جۇرالغـۇ، داىئمىي تۇزىدۈ كىرگهرگهتلهننهرىدىغان جۇقىپ تر ېئهلڭهستۆئ

غـا ڭنى ۇئهۋت قىلىنىـشى هغپىـره مڭناھالرنىـۇن قىلىـدىغان جىھـادنى، گه جان بىلهۋ مال هتلىرىدهن ائيهگې د3.رۇتتهقىيهپپهۋۇ مڭچو
  .نهپ قارايمهىن قىلدى دبلىرىدهۋه سڭ كىرىشنىهتكهننهگىشىپ جەئ

 باشــقىالر هرده يۇنــى بــن ۇئهم. ۇاب چىقىــدۋرىندىــشىمىزغا جــاېچى قۇزىدىن ســوائل ســورىغۆقىرىقى ســۇ يــڭل ىئــسالمنىۇيخهشــ
  . ۇل قىلىشقا بولىدۇ قوبۇن ھارام مالنىمۈچيولىدا چىقىم قىلىش ۈئهللاب بولسا ـــ ۋ جاۇئ. پ بايان قىلدىمهن دۇپايدىالنس

؟ ۇمـدهرىلېاب بۋ ساهن بىرگهش بىلۈلۈرۈتۆناھى كۇ ياكى گۇمدهتېپ كۈلۈرۈتۆناھى كۇ گڭمنىهن ائدهرگهالنى ب ھارام مۇكىن بېل
  :  ىئككى ىئشقا قاراشلىقۇب

ڭببىنىــهن ره بىــلهنــده يــاكى بۇ قاتارىــدىنمڭمالرنىــۇلۇالرغــا قىلغــان ز ۇئهۋقلىرى ۇ ھوقــ-ق ه ھڭرنىه ھــارام مــال كىــشىلۇ بــ 
  ؟ۇتمهسىيه م-ناھ ۇ قىلىنغان گهققىده ھڭنىهللارىسىدىكى ۇوئتت

؟ ۇسمهمنداق ەئ ياكى ۇئۇنمهشكهن بىرلهش نىيىتى بىلۇلۇتۇ ھارامدىن قهۋن ه بىلهبۋه تهرسهن نهرىلگې بۇ ب  

  . پسىلىي توختالمايمىزه تهقته ھۇندا بىز بۇ وئرۇب

 هدىقهم بولغـان مـال سـۇلهھـارام مـال يـاكى ىئگىـسى نـام. ندا بايان قىلغـانۇ وئرهچچهقىرىقى ائساسنى بىرنۇىئسالم يل ۇيخهش
  . ۇن ىئشلىتىلىدۈچتى ۈئەئهنپه مڭلمانالرنىۇسۇ مهۋ ۇقىلىنىد

ت پـاك هقهر، پۇپـاكتهللا «»ا طَيِّبًـاإِنَّ اللَّـهَ طَيِّـبٌ لَـا يَقْبَـلُ إِلَّـ«نـاملىق كىتابىـدىكى » مهلھىـكهۋمى ۇلل ۇئجامىۇئ«ب هجهىئبنى ر
 ڭرپ قىلىـشىنىهلىنـى سـې مڭچىنىۇالنغۇ بڭچىنىڭالۇب: [نهگېنداق دۇ مهرھىسىده شڭدىسنىه ھ-10ن هگېد» ۇل قىلىدۇرسىنىال قوبهن
ــولى، ەئ-2 ــسىگر ۇئهگ ي ــى ىئگى ــسىنىهۋ هن ــسلىرىغا قايتۋ ڭ ىئگى ــز كۇرۇارى ــتىن ائجى ــسهش ــسىگ، ۇئهل ــى ىئگى ــالىتۋ هن ــهاك  هدىقهن س
. ه پىكىـردۇ شـۇالردىـن باشـقىالرم ۇئهۋد هھـم، ەئهنىفه ھۇبمالىك، ەئ. سۇرۇزقارىشىدا دۆ كڭلىماالرنىپچىلىك ۆئۆ، كۇب. رۇتىشتېۋرىېب

 هتـكهنىمهكى، غۇزقارىـشى شـۆ كڭلىماالرنىـيـس قاتـارلىق ۆئه لهۋزاىئ ۋرى، ەئۋۆھرى، مالىـك، سـۆز‹: ۇيدهنداق دۇر مهلبۇىئبنى ائبد
شـتىن ه بهلىـپىگه خهلمىـسهرېپ بۈزۈتكـهتنـى يهنىمهت قىلغـان غه خىيـانالرغـا ۇئتىـپ، ۇئېر تارقىلىـپ كهرلهسـكچى، ەئۇت قىلغهخىيان

ت هايۋسرى قاتـارلىقالردىن رىـهلبۇنهسه، ھهىيۋائۇ ىئبنى سامىت، مهباد، ۇئۇب. ۇتىدېۋ قىلىهدىقهرىپ قالغىنىنى سېپ بۇرۇبىرسىنى تاپش
ــدۆ كۇئ. قىلىنغــان ــاراش ائب ــى ۇزق ــدهۋ د ســۇئهملالھ ىئبن ــاس ۇ ائب ــى ائبب ــلالھ ىئبن ــدېزقاراشــلىرىغا وئخــشاپ كۆ كڭ الرنى ــ. ۇتى  ۇب

م مــال  ھــاراڭنىــهاللۇھهھىمهىئمــام شــافىىئ ر. تىش ىئــدىېۋرىــې بهدىقهم بولغــان مــالنى ســۇلهزقارىــشى ىئگىــسى نــامۆ كڭىئككىــسىنى
 هدىقه سـ، ۇئۇت قىلىنىـدهھـاپىزۇ، مۇ سـاقلىنىدهچۇكى، ھارام مالالر تاكى ىئگىـسى ائشـكارا بولغـۇزقارىشى شۆر كۇشھهققىدىكى مهھ
نـى م ۇئه ائديـدىغان ھـارام مـال بولـسا، ۇئه ىئگىـسى بىلىنمهمـدهبىـر ائد‹: ۇپ قارايـدهنـداق دۇيـل ىئبنـى ىئيـاز مهزۇف› .ۇيدهرىلمېب
قىنالشـقىلى ېنـال يه بىلهرسـهت پـاك نهقهتاائالغـا پهللا‹: ۇيـدهنـداق دۇ مهنه يۇئ› .ۇ قىلمايـدهدىقه، سـۇتىدېۋ قىلىىزغا تاشالپ يوقڭېد

  › .ۇبولىد
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

 سـاقالش ۈگـڭهنـى مۇئ. رۇن ىئشتهنگهكلهتىش چېۋ قىلىه زايهۋتىش ېۋنكى مالنى يوقىتىۈر، چۇتىشتېۋرىې بهدىقهنى ستوغرىسى، ۇئ
تىش ېۋ قىلىـهدىقهنـى سـۇئ. رۇلىشىغا توغرا قىلغـانلىقتېۋۇ بولهغا ىئگڭنى ۇئڭ زالىمالرنىهۋا قىلغانلىق تىشقا توغرېۋيران قىلىهۋ مالنى ۇئ

قىنالشـقان ېقـا يهللا ائرقىلىـق هرسـه كىـشى پاسـكىنا نن، ۇئۈچـرسىـسى بولمىغـانلىقى ۈئهسـىپ قىلىـپ تاپقـان نه كڭمنىه ائدبولسا، ۇئ
ــهدىقه ســبھىــسىزكى ۇئۈ، شۇبولمايــد ــدىن د ۇئڭ ىئگىــسىنىڭ، مالنى ــيىن بولغــانلىقى ۈئۇ مال ــدىن ن، ۇئۈچــنيــادا پايدىلىنىــشى قى  مال

  . نۇرسهم بهياردهللا) ھارامدىن ساقلىنىشقا (1.]رۇدىقىدهن قىلىنغان سهاكالىتۋ هپ ىئگىسىگهن دۇ پايدىالنسهتتهائخىر

  

   :رتىشهسكەئ

،  ۇئهزىـدهسكى بۇپـس، ەئه ىئـگهتكهھمىـين زور ەئۈچـققىـي قىلىـشى ۈئهره تهۋلىـشى ېبارلىققا ك ڭ مال جىھادنى-ل ۇىئقتىساد، پ
نــى هي(رنى هســىلىلهتىش، ىئــسالمى مېىجــداننى ســۋملىــدىن ۈج. ۇلىــدېلىــپ ك ېئۇتمــهرلىــك ائپېيــران قىلىــش خاراكتهۋن ۈچــجىھــاد ۈئ

چىش ېازكـۋھىم ائساسـالردىن ۇرتىـش يـاكى بىـر قىـسىم مـهزگلىنىـشىنى ۆئۆ يڭتىش، جىھادنىـېۋتىېسـ) سـىلىلىرىنىه مڭلمانالرنىۇسـۇم
لىـدىغان ىئقتىـساد ېلىـپ كت ېئه جىھادقـا ائپۇ شـهنن ىئقتىـسادالر ەئهن ىئـشلىتىلگۈچـپ چىقىـرىش ۈئۈرۈلتهرنى كهكىنىشلېقاتارلىق چ

  .ۇسابلىنىدېھ

 هنـدهلگهچ كۇ دهكلىـپىگهش تۇخس بولـه بـاي شـڭ ەئهر بويىچهيىشلهرۇ قهدىلىگهچىش بېاز كۋت قىلىشتىن هۋه دۇ مر همبهيغهپ
 تالىـپ ۇبـلمانالرغا ەئۇسـۇ باشـچىلىقىدىكى مر همـبهيغهالر پيىن ۇئېـ چارىـسى ائقمىغانـدىن كۇ بڭشرىكالرنىۇت قىلغان، مهتئىي رهق

  . نهزگۈرگۈمال ي ىئقتىسادىي قاهچ يىلغىچجىلغىسىدا ۈئ

 هدىلىـگهن ىئقتىـساد بهھـدىت يـولى بىـلهسىم، تېـن يـاكى بهم ائلداش يولى بىـلۇ چوقن، ۇئۇ بولمىسهسىلهقانداقال بىر ىئسالمى م
نـداق ۇتـاائال مهللا توغرىـدا ۇبـ. تهنىيۇقـدىرى قـانهرىـدىغان تېز بۈم يـۇ چوقـۇ، مانا بـۇلىدېچ كۇسىمىغا دېچىش بېاز كۋسودىلىشىش، 

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ : نهگېد
رنـى هنلهتكن ۆئۇرۇالردىـن بـ؟ ۇئۇپ وئيالمدهتىلىمىز، درك ېئهنال سىنالماي تهش بىلۇپ قويهد» قۇيتتىئمان ېئ«ىئنسانالر  الْكَاذِبِينَ

  2.ۇم بىلىدۇق چوۇيالغانچىالرنىم) ىئمانىدا(، ۇم بىلىدۇراستچىلالرنى چوق) ىئمانىدا(هللاق، ۇن سىنىدهتهقىقهبىز ھ

َالطَّيِّبِ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِن نى هي( ياخشىدىن )  ناپىقنىۇنى مهي(ياماننى هللا
  3.ۇ قويمايدهالرچڭتىېھازىرقى پ) رنىهنى سىلهي(رنى همىنلۆ مهچۇائيرىمىغ) مىندىنۆم

چىـپ جىھـاد قىلغـان، ې ائسـتىدا قـان كڭنىـلمانالر ۇئۇسـۇن، مهلگۈرۈتـۆرىكىتى ىئسالم بايرىقى ائسـتىدا كهقانچىلىغان ىئسالم ھ
ــه ىئــسالم ھۇل بولغــان بــه ھهدىلىــگهنــى بې قڭرنىهھىدلهلىغــان شــڭكىن مىېلــ ــلۇرۇلىتــى قــۆتىجىــسى ىئــسالم ده نڭرىكىتىنى ن هش بى
  .ن ائخىرالشتىهشى بىلۈلۈرۈتۆگىز ك ېئڭفرى بايرىقىنىۇ كڭھنىۇرۇىئلمانى گ) ك ھالدالىپاجىەئ(ي ائخىرى هنمهتىجىلهن

 -لمانالر مـال ۇسـۇنكى مۈ، چـۇ ىئـشلىتىلىدۇنمـۈچش ۈئۇزۇپىنى، بىرلىكىنـى بـې سـڭلمانالرنىۇسـۇ مهنه ىئقتىـساد يهۋ مال –ل ۇپ
  .ۇ قالىدهتتهپله ياراقالردىن غ-پ قورال هنيانى دۇد

ل ۇپـ. پ زىيان بولـدىۆلى كېلمانالرغا خۇسۇرىپ مېز بۈنداق ىئش يۇشۇ ائرىسىدا مڭلمانالرنىۇسۇنى مۈان كد غازىتى بولغۇھ ۇئ
، ائخىرىدا ۇىپ كىرىدڭش ائجىزلىقى سىۇرۇزىنى قاچمدىن ۆئۈل ۆئهۋتىش ېرىلىپ كېنياغا بۇ دهرگهلبلهبلىك قهۋه ىئقتىساد سهۋ مال -

، ه د- ۇچىلىد يول ېئهتكهسه ائرىسىدا ھڭلمانالرنىۇسۇبلىك مهۋهلىش سېۋپىشىېلغا ي ما–ل ۇپ. ۇن ائخىرلىشىدهت بىلهبىيۇغلهىئش م
  .ۇلىپ چىقىدېشالر كۇنۇتتا قانلىق توقهش ھۈنۈلۆنلىشىش، بهشمۈ ائرا د-ز ن ۆئه بىلڭنىۇش

لبىي ه ســيدىغانهالســىلۇن خهت بىــلهبىيۇغلــهتىجىــسىنى مه نڭ جىھادنىــڭ ىئقتىــسادنىهۋ مــال –ل ۇممىــسى پــه ھڭالرنىــۇمانــا ب
  .رۇپلىرىدهرهت

 توغرىـدا ۇن، بـهرگهتىـپ بهۋ غـا ەئر همشـتىن بىرسـىنى ۆئه بڭتلىرىنىهنىمه غڭسىنىهقهۋ هلۋهله جققاس هۋبى ىئد ىئبنى ەئهس
غـا ڭنىۇئ. تتىه قاراپ يىغالپ كهشلىرىگۈمۈن، ائق كۇرىق ائلتېر، سهھۆرىق گېت، سۇ ياقڭنى ۇئر همۆئ: [ۇيدهنداق دۇسىر مهىئبنى ك

يتىـدىغان كرى ېئۈ شـۇمكى بـهسـهن قهبىـلهللا!  يىغاليـال؟همىگېنـ! ئمىنىينۆمىرىل مـىئ ەئ‹: دىېنداق دۇىف مۋھمان ىئبنى ەئهررۇائبد
                                                             

 رهتله ب-90، - 29» مهلھىكهۋمى ۇلۇلئۇجامىئ« 1
 رهتله ئاي-3، -2ت ۇبهنكهر ئۈس 2
 ىسمى بىر قڭتنىه ئاي-179 ئال ئىمران هرۈس 3
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

رسـىال، ه بهمـگۋهنى بىـر قۇبـهللامكى، هسهن قهبىلهللا. نى يىغالتقىنى يوقې مۇمكى، بهسهن قهبىلهللا‹: دىېنداق دۇ مر همۆئ› ؟ۇنغۇوئر
رىـسىغا تاشـالپ قويـدى ۇ وئتتڭالرنىـ ائزابىنـى ۇئڭالرنىـۇئهللات قىلىشـسىال هسـهالر ھۇئ. نلىشىـشتىهشمۈ دهۋت قىلىـشتى هسهالر ھۇئ
  ›.)لىپ قويدىې ائرىسىغا سڭالرنىت پىتنىنى ۇئهتىن ىئبارشۈرۈلت بىرىنى ۆئ-نى بىرهي(

قـسىم هك تهقسىم قىلغانـده ماللىرىنى ت-ل ۇ پڭىنىڭې جهددى قادىسىيۇشتىن بىرسىنى خه بڭتنىهنىمه غر هميىن ۆئېدىن كڭنىۇئ
   1.]قىلدى

أَبْـشِرُوا وَأَمِّلُـوا مَـا يَـسُرُّكُمْ فَوَاللَّـهِ مَـا «: يتىلغـانزلىرىدىن پايدىلىنىپ ېئۆ سۇنۇ مڭ نىر همبهيغهزى پۆقىرىقى سۇ يڭ نىر همۆئ
 تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمُ كَمَـا بُـسِطَتْ عَلَـى مَـنْ كَـانَ قَـبْلَكُمْ فَتَنَافَـسُوهَا كَمَـا تَنَافَـسُوهَا وَتُهْلِكَكُـمْ كَمَـا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِني أَخَشَى أَنْ

ل هغهمبه كڭرنىهمكى، سىلهسهن قهبىلهللا. الرڭۈتشال ۆئۇن خهمىد قىلىش بىلن قىلىدىغان ىئشالرنى ۈئهرسۇالرنى خڭۈزۆئ«» أَهْلَكَتْهُمْ
چىـشىدىن،  قـوينىنى ېئۇرگىمهك سـىله قـوينىنى ائچقانـدهرگه ىئلگىـرىكىلڭنيانىـۇن دهكىن مېن، لـهيمهنـسىرىمالردىن ەئڭلىشىېپ قۇولب

ــدىن ۇئڭشــىۈشۈم چۈغــا دڭنى ۇئۇمڭرنىهك ســىلهندهشــكۈم چۈغــا دڭنىر ۇئهىئلگىــرىكىل ــدنيــا ۇئۇ دالردىن، ائن ــى ھــاالك قىلغان ك هالرن
   2».نهيمهنسىرن ەئتىشىدىېۋ ھاالك قىلىۇرنىمهسىل

  !نلىك ائتا قىلىشىنى سورايمىزهس ېئ- ائمان هن بىزگهر بىله سىلڭتاائالنىهللا

يتانى يوللىرىـدىن بىـرى ىئقتىـسادقا ه شڭشنىۇپ  قويۈرۈلته كهتكهقىنما ھالېلىپ بېۋتىېن سهرنى ىئقتىساد بىلهتلهرىكهجىھادى ھ
  .پ ھاالك قىلىشۈرۈمدۆچ

ــى ســهرىكهدا جىھــادى ھڭــىنۇب ــهالماقچى بولغــان مۋتىېتن ــاكى دهرهم تۇل ــى ھهرىكهر ھۇزكــهت، مهلۆپ ي ــر شــېتن ــاكى هچبى رت ي
يتىـپ، هڭېت داىئرىـسىنى تـازا كهرىـكه ھڭزىنىـ ىئقتىـسادقا تايىنىـپ ۆئۇت بـهرىكهر ھۇزكهم. ۇيدهمىنلهن تهتوختامسىزال ىئقتىساد بىل

ــرى كەئ ــپ مۆزالى ــهپىيى ــسادسىز ھۇزك ــى داهرىكهر ىئقتى ــتۋتن ــالۇامالش ــلې كهتكهرالمايدىغان ھ ــساد بى ــدا، ىئقتى ــان چاغ ــپ قالغ ن هلى
ر جىھـادى هگەئ. ۇشقا باشاليدۇرىغا قويۇرتلىرىنى وئتته شهۋ توختام ڭزىنىن ۆئۈچاملىشىشى ۈئۋ داڭپ ىئقتىسادنىهرهچى تۈمىنلىگهت
ــكهھ ــۇت بــهرى ــدىال غالچىلىققــا يهل قىلــسا، بىردۇنى قوب ــدى دهزلۈم ــارلىق م. رۇتــنلىكهگېن ــهنجاھىــدالر ەئۇب ن ه ىئقتىــساد بىــلۇ ش
ــهت ــهرهچى تۈمىنلىگ ــۇ رڭپنى ــسىز ھ ــدىغان، پېخسىتى ــش قىاللماي ــهقهچ ىئ ــويالپال ماڭالرنىۇت ش ــىتىنى ب ــر تــوپ ڭ سىياس ــدىغان بى ى
پ ۈشـۈچ ھالغـا چهتلىرى پـالهلىـي پـاائلىيهم جىھادقـا داىئـر ەئڭرىكىتىنىـه جىھـاد ھۇن بـه بىـلڭنىۇشـ. ۇدىكارالرغا ائيلىنىپ قالىدهم

  .ۇرىدېۋتىېلىپ كې جىھادى شوائرلىرىنى جار سڭزلىرىنىنىال ۆئهن يۈچپىش ۈئېشىرىسىنى يه ب-پتى  خىل ەئۇكىن بې لۇقالىد

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ : ۇيدهنداق دۇتاائال مهللا) ستلىك پىالنلىرىنى پاش قىلىپهيىقۇ سهۋ مىكىر - ه خىل ھىيلۇ بڭرنىهنلهشمۈد(
 ڭالرنىۇئ.  تتىهمىكىر ىئشل) هرگهمىنلۆ مهۋ هرگهرلهمبهيغهپ(ن هتهقىقهالر ھۇئ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ

  3.ۇربات قىلىده مىكرىنى بڭالرنىۇئهللا، ۇبولسىم) ڭچو(ك هدۈتكهۋۈركرى تاغنى ۆئمى

زاققـا ۇنـداق تۇ مۇرگىزمـهجاھىـدالر ھۇزىنـى ائتىغـان من ۆئۈچـرىش ۈئېم به دىنىغا ياردڭنىهللالىدىن ڭۆ ك-ن چىن ۈچ ۈئڭنىۇش
نداقال ۇشـــ.  تايىنىـــشى الزىـــمهســـىگهنبهقىل مهســـتۇ مڭزلىرىنىـــت ۆئهقه پهشـــتۈرۈلتهپ قالماســـلىقى، ىئقتىـــسادنى قولغـــا كۈشـــۈچ
ھ ۇرۇرقانداق گـهك ھهدڭنىۇك، شهرېشى كۇت بولهنىمهردىن ائلغان غهنلهشمۈھىمى دۇ مڭ ەئڭسىنىهنبه ىئقتىسادى مڭجاھىدالرنىۇم
  . ت قىلىشى الزىمهرىكهلىشقا ھت ېئهنىمهندىن غهشمۈن دۈچداش ۈئھتىياجلىرىنى قام ماددىي ېئڭزلىرىنىۆئ

رِيكَ لَـهُ، وَجُعِـلَ رِزْقِـي تَحْـتَ ظِـلِّ «: نهگېنداق دۇ م رهمبهيغه پهقته ھۇب َ بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيَْن يَدَيِ السَّاْعَةِ حَتَّى يُعْبَـدَ اللَّـهُ الَ شـ
ر همـبهيغهن پهن قىلىـچ بىـلۈچـت قىلىنىـشى ۈئهداشـسىز ھالـدا ىئبـادڭه، تهگـانې ي– هككه يڭنىهللا ائلدىدا ڭتنىهن قىيامهم» «يرُمْحِ
      4».لدىۇرۇنالشتۇ سايىسى ائستىغا وئرڭمنىهيزه رىزقىم نڭنىې م.تىلدىمهۋپ ەئۇبول

چبىـر ېدىن ىئلگىـرى ھڭـنىېر ھـاالل قىلىنـدى، مهتلهنىمها غڭما» «وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِيوَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ « :نهگېنداق دۇ مهنهي
  5». ھاالل قىلىنمىغان ىئدىهكىشىگ

                                                             
 ته ب-70 جىلىد -7» هننىھايهۋ هلبىدايهئ« 1
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

ــأَجْرُ وَالْمَغْــنَمُ«: نهگېــنــداق دۇ مهنهي ــوْمِ الْقِيَامَــةِ الْ ــرُ إِلَــى يَ يهَا الْخَيْ ِ ــي نَوَاصــ ــلُ مَْعقُــودٌ فِ ت هلىــسىغا قىيــامۇ كوكڭائتنىــ« »الْخَيْ
  1».رۇتتهنىمه غهۋاب ۋسا)  ياخشىلىق بولساۇئ. (رۇنده ياخشىلىق چىگىلگهنىگىچۈك

تھـى هر پهيـبهخ} {الْآنَ نَشْبَعُ مِـنْ التَّمْـرِ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ قُلْنَا{: ۇت قىلىنىدهايۋنلىكى رىهگېنداق دۇ مڭنھانى ەئهاللهزىيه رهائىئش
   2}.قۇن ىئدهگېق دۇمدى خورمىغا تويىدىغان بولدبولغاندا، بىز ەئ

بِعْنَا حَتَّـى فَتَحْنَـا خَيْبَـرَ{: ۇدىنىلىق تهياۋىر ىكىلنهگېد قادنۇم ڭىن  رهمۆئ ىنبىئ َ  رهدهق اغـناغلىقتھـى هپ ىنـرهبيهخ زىـب{ }مَا شـ
   }.قۇدىئ ناغىميوت

 ت ائلغـانهنىـمهغ!) سـىچىالر جاماەئۇىئ جىھـاد قىلغـ( فَكُلُـوا مِمَّـا غَنِمْـتُمْ حَاللًـا طَيِّبًـا: نهگېـنـداق دۇتـاائال مهللا هقته ھۇب
  3.الرڭه پاك بىلىپ يهۋالرنى ھاالل ڭهرسهن

لمانالر ۇسـۇت، كاپىرالر تاشالپ قاچقان ياكى مهنىمهرسىلىرى غهن نهرگۈلتهش قىلىپ قولغا كۇرن ۇئه كاپىرالر بىلڭلمانالرنىۇسۇم
  .ۇپ ائتىلىدهد) هرسهنى وئلجا، قايتىدىغان نهي(يىئ هر پهرسىلهن نهرگۈلتهن قولغا كهلالر بىلۇس ۇئ- هشتىن باشقا چارۇرۇئ

  .پسىلىي بايان قىلىنغانهن كىتابلىرىدا تۇققىدىكى قانهس جىھاد ھۇخسهنالر مۇرىدىغان وئرېنى ب ۇئهۋقسىماتى ه تڭالرنىۇب

لىــشنى ت ېئهنىـمهىنىنى غۋيىش كـارهرۇفيان باشــچىلىقىدىكى قـۇ سـۇبـنىـسى ەئۈدىــر كه سـاھابىلىرى بڭزاتنىـ  ۇئهۋ ر همـبهيغهپ
يىـپ ېلـى بېلمانالر خۇسـۇن مه بىـلڭنىـ ۇئ4 تىلـال ىئـدى،ڭللىـك مىـ مـال ەئ-ل ۇ، پـهگۆ تـڭان مىـۋكار. ت قىلىپ چىققان ىئدىهقسهم

ن هلـگهن كۈچـش ۈئۇزۇتقـۇنى ماللىرىنى قهي(نى ۇن قوشهشمۈ دڭرنىه ساھابىلهۋتىشىنى ېچىپ كې قڭاننىۋال كارتاائهللاكىن ېقاالتتى، ل
  .لدىهت قولغا كهنىمه غهۋت هسرۇ نهلىبهيىن غې بولدى، كڭهچرىشىشنى خالىدى، ائندىن جن ۇئهبىل) نىۇقوش يىشهرۇق

لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَـزْوَةٍ غَزَاهَـا {: ۇت قىلىنىدهايۋنلىكى رىهگېنداق دۇ مڭنى ئب ىئبنى مالىك هك
لَّمَ يُرِيـدُ عِيـرَ إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ غَيْرَ أَنِّي تَخَلَّفْتُ عَنْ غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتَبْ أَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهَا إِنَّ َ لَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسـ َ ولُ اللَّـهِ صـ ُ مَا خَـرَجَ رَسـ

شـقا ك غازىتىـدىن باۇبـه تڭلىـپ بارغـان غازاتنىـ ېئ هاللۇلۇسـهن رهم} {قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْـنَهُمْ وَبَـيْنَ عَـدُوِّهِمْ عَلَـى غَيْـرِ مِيعَـادٍ
 هچقانـداق بىـر كىـشىگېلىـپ قالغـان ھې غـازاتتىن قلىـشىم ۇئېلىـپ قېشـىدىن قۇردىـر ۇئهلىپ قالمىغان ىئـدىم، بېچقانداق بىرىدىن قېھ

ــان ىئــدى چــ ــبهيغهنكى پۈكايىلمىغ ــر هم ــارهرۇ ق ــۋيىش ك ــان ىئــدىهزلۆىنىنى ك ــاكى هھ. پ چىقق ــاائال ۇئهللاتت ــت ــ ۇئهۋ ڭالرنى  ڭالرنى
  5}.غالپ قويدىۇستىنال جهشمهدىلهۋرىسىنى ۇ وئتتڭشمىنىنىۈد

 هرگهچىلۈمىنلىگـهن تهلىـپ بارغانـدا، ىئقتىـساد بىـل تايىنىـپ ىئـش ېئهگهنـبهقىل مهستۇجاھىدالر ىئقتىساد ىئشلىرىدا مۇك، مهمېد
ش، قـارار چىقىـرىش ۈزۈقىل پىـالن تـهسـتۇز ائلـدىغا مم ۆئه ھۇاشـتىن سـاقلىنااليدچرسىمىغا ۇئېـ بڭالرنىلىشتىن، ۇئېپ قۇقىندى بولېب

  .ۇ بوالاليده ىئگهكاپالىتىگ

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ايىتىۋسلىم رىۇ مهۋخارى ۇب 1
 ايىتىۋخارى رىۇب 2
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-69نفال ه ئهرۈس 3
 ته ب- 286 جىلىد - 7» بارى لۇتھهف« 4
 دىسه ھ-3951» خارىۇب لۇھىھهس« 5
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

  

  شكىالتچىلىق توغرىسىداه تهۋش ۇزۇرغۇمىر تەئ.  بابىچنىچۈئ

  

  :ۇر بايان قىلىنىدهسىلىلهندىكى مهۋۆ بابتا تۇب

 رزلىكىه پڭمىرلىكنىەئ. بىرىنچى

  لىدىغانلىقىۇرۇغا تاپشڭنى ۇئڭشنىهيىنلهمىر تد بولسىال ەئۇجۋه ممىرباش ەئ. ىئككىنچى

   بارلىقىڭقىنىۇش ھوقهيىنلهرنى تهمىرل ەئهچچه بىرنهرتىپ بويىچه تڭمىرنىباش ەئ. چىنچىۈئ

  قراالرغا قايتىدىغانلىقىۇ قانداق چاغدا پڭقىنىۇمىر سايالش ھوقەئ. تىنچىۆت

  رتلىرىه شڭمىرلىكنىەئ. شىنچىهب

  مىر ائستىدا جىھاد قىلىش توغرىسىدااسىق ەئپ. ائلتىنچى

  هددىيه رهرگهبھىلۈك شۈلۆ داىئر بىر بهمىرلىككەئ. تتىنچىهي

  

  رزلىكىه پڭمىرلىكنىەئ. بىرىنچى

  

  :لىللىرىه دڭنىۇب

 ڭتاائالنىـهللا :َنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْيَاأَيُّهَا الَّذِينَ آم هۋ هرگهمـبهيغهقـا، پهللا! رهمىنلۆىئ مـ 
  .زىۆن سهگې د1.الرڭت قىلى ىئتاەئهرگهستىدىكىلالردىن بولغان ىئش ۈئڭۈزۆئ

  ِلَى أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإ 
)نـى ر ۇئهگ، ەئۇقىتىـدنـى تار، ۇئهتـسهي) ناپىقالرغاۇنى مهي(الرغا ىرى ۇئۋهر خه بىرڭنچنىۇ ياكى قورقڭائمانلىقنى)  ائىئتهرگهمىنلۆم
نـى هي(نـى چىالر ۇئۇرنـى چىقـارغهۋهخ) ۇش(م قىلسا، ۇله مهرگهستىدىكىل ىئچىدىكى ىئش ۈئڭنى)رهمىنلۆنى مهي(الر  ۇئهۋ هرگهمبهيغهپ

  .زىۆن سهگې د2.االتتىۋ بىلىهتتهۋلالردىن ەئۇئ) الىنىۋھقىقىي ەئه ھڭرنىهۋه خۇش

 بـاش هسـتىدتلىـرى ۈئەئهنپه م– پايـدا ڭالرنىپ ۇئۇ بوله ىئشلىرىغا ىئگڭرنىهكى، كىشىلۇرىدۇقتنى ۇئۇت شهقىرىقى ىئككى ائيۇي
  .ۇنىسىدىن چىقىده مه ىئشارڭتنىه ائيۇمانا ب. شى الزىمۇ بولڭمنىهرىدىغان بىر ائدۇقات

ر همبهيغه توغرىدا پۇ بل ۆچـ» «ال يَحِلُّ لِثَالثَةِ نَفَـرٍ يَكُونُـونَ بِفَلَـاةٍ مِـنَ األَرْضِ إِالَّ أَمَّـرُوا عَلَـيْهِمْ أَحَـدَهُمْ«: نهگېنداق دۇ م- 
  3».سهمىقى ھاالل ەئمىر قىلماسلز ىئچىدىن بىرسىنى ەئ ۆئڭمنىهچ ائداندا ياشايدىغان ۈئۋبايا

فَرٍ فَلْيُـؤَمِّرُوا أَحَـدَهُمْ«: نهگېنداق دۇ مهنهي َ ز م ۆئۇالر چوقـ چىقـسا، ۇئهرگهپهسـ) هبىـرلىكت(م هچ ائدۈئ» «إِذَا خَرَجَ ثَالثَـةٌ فِـي سـ
  4»!نۇمىر سايلىسىئچىدىن بىرسىنى ەئ

ــارۋلەئۇيلهن«كانى ۋهىئمــام شــ ــدا »  ت ــاملىق كىتابى ــازى، ەئ«[ن ــر ق ــسىداه پڭشــنىه باشــقىالرنى تىكلهۋمى پ هد» رزلىكــى توغرى
 ۇنـۇت قىلىنغـان مهايۋ دىـن رىـتتـاب هر ىئبنـى خهم ۆئهنه يهۋن هرگۈلتـهلىـل قىلىـپ كهرنى دهدىـسلهر ھۇزكهچىپ مس باب ېئۇخسهم

ولُ اللـهِ {: نهگېنداق دۇ مر هملغان، ۆئپ زىكرى قىۇرنى قوشهسەئ ُ إِذَا كُنْتُمْ ثَالثَةً فِي سَفَرٍ فَأَمِّرُوا عَلَـيْكُمْ أَحَـدَكُمْ ذَاكَ أَمِيـرٌ أَمَّـرَهُ رَسـ
                                                             

  بىر قىسمىڭتنىه ئاي- 59 نىسا هرۈس 1
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-83 نىسا هرۈس 2
 ايىتىۋد رىهھمهئىمام ئ 3
 ايىتىۋد رىۇۋ داۇبهئ 4
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

ن هرگهپ بهلگىـلهلچىـسى ب ەئڭنىهللا ۇ شهنەئ! الرڭمىر قىلىالرنى ەئڭالر بىرىڭ بولساه بىرگهردهپهم سهچ ائدۈئ} {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
  }.رۇمىردەئ

چ ۈئ» «فَلْيُـؤَمِّرُوا أَحَـدَهُمْ إِذَا كَـانُوا ثَالثَـةً«: نهلـگهنـداق كۇ مهدىسته بىر ھهنهت قىلىنغان يهايۋ دىن رىر هم ىئبنى ۆئهاللۇائبد
  »!نۇمىر سايلىسسا بىرىنى ەئ بوله بىرگهردهپهم سهائد

  .ۇرىدۈندهچلۈزىسىنى كهزىسى به بڭرنىهدىسله ھۇمانا ب

فَرٍ فَلْيُـؤَمِّرُوا أَحَـدَهُمْ«: ڭ نى هيرهرۇ ھۇبەئ َ ز م ۆئۇالر چوقـ چىقـسا ۇئهرگهپهسـ) هبىـرلىكت(م هچ ائدۈئ» «إِذَا خَـرَجَ ثَالَثَـةٌ فِـى سـ
ن هتـكهق سانغا يۇدىن ائرتڭنىۇ شهۋچ رقانداق ۈئهلىل باركى، ھهغا دڭنىۇ شهدىسىدهن ھهگېد» !نۇمىر سايلىس بىرسىنى ەئىئچىدىن

ت هلىـپ بارىـدىغان ىئختىالپـتىن سـاالم ېئهتكهدا ھاالكڭنىۇنكى شۈ چۇلىدۇمىر سايلىشى يولغا قويزلىرىدىن بىرسىنى ەئ ۆئهرگهكىشىل
ن ىئـشنى قىلىـپ ھـاالك هلـگهل كۇدلىـپ، خاھىـشىغا ۇئېۋۇرۇ تڭ چىـه پىكرىدڭزىنىم ۆئهربىر ائدها ھمىر سايلىمىسەئ. ۇقالغىلى بولىد

چ انـدا ياشـايدىغان ۈئۋ بايا-ل ۆمىرلىـك چـ ەئۇر بـهگەئ. ۇپ بىـر بولىـده، گۇن ىئخـتىالپ ائزىيىـدهمىر سايالش بىلەئ. ۇتىدېپ كۇبول
پ سـانلىق ۆ ياشـايدىغان كـهردهرلهھه شـهۋر هنـتله كڭنىـن، ۇئهان ىئـكلغـۇ يولغـا قويهمـگهچ ائدر قىلىـدىغان ۈئهپه ياكى سهمگهائد
مانـا . ھىمۇ مـۇخىمـېشـى تۇلۇن يولغـا قويۈچـل قىلىش ۈئه ماجىراالرنى ھ-لهدې جهمدهمنى يوق قىلىش ھۇلۇ ائرا ز–ز  ۆئهرگهملهائد

  1.]لىل باره دهزىگۆ سڭرنىهىلچۈگېرز دهش په ھاكىمالرنى تىكلهۋالىيالر ۋر، همىرل ەئهستىگ ۈئڭلمانالرنىۇسۇدا مڭنىۇب

ڭكچىلىـك قىلىـش ىئـسالمنىهتې ىئـشلىرىغا يڭرنىهنى بىلىش الزىمكى، كىشىلۇش: [نهگېنداق دۇ مهاللۇھهھىمه رهيمىيه ىئبنى ت 
مكىن ۇ اليىـق ائدا قىلىـش زادىـال مـهپـكهلهسىز تڭـنىنيـا ىئـشلىرىنى ۇئۇ دهۋ، دىـن پال قالماسـتىنۇ بىرسى بولـڭرزلىرىنىهھىم پۇ مڭەئ
م بولغاندىال ائندىن ه جهرگهن بىر يۈچ ھاجىتىدىن چىقىش ۈئڭ بىرىنى–تى بىر ەئهنپه م- پايدا ڭنتلىرىنىهرزهم پهنكى ائدۈس چهمەئ
 ر همـبهيغهن پۈچـ ۈئڭنىۇشـ. شـى الزىـمۇل بولسـۇئهىـر مم بۇ چوقـهرده ين ۇئهرقانـداق بىـر يىغىلىـش بولىـدىكهھ. ۇ ائشـىدهلگهمەئ
فَرٍ فَلْيُـؤَمِّرُوا أَحَـدَهُمْ«: نهگېنداق دۇم َ ز ىئچىـدىن م ۆئۇالر چوقـ چىقـسا، ۇئهرگهپهسـ) هبىـرلىكت(م هچ ائدۈئ» «إِذَا خَرَجَ ثَالثَـةٌ فِـي سـ

  2»!نۇمىر سايلىسبىرسىنى ەئ

لَـا يَحِـلُّ لِثَالثَـةِ نَفَـرٍ يَكُونُـونَ بِفَـالةٍ «: نهگېنداق دۇ مر همبهيغهت قىلىنغان، پهايۋنداق رىۇ دىن ممرى  ىئبنى ەئهاللۇ ائبدهنهي
مىـر قىلماسـلىقى ھـاالل ز ىئچىـدىن بىرسـىنى ەئ ۆئڭمنىـهچ ائداندا ياشـايدىغان ۈئۋ بايا-ل ۆچ» «لَيْهِمْ أَحَدَهُمْمِنَ األَرْضِ إِالَّ أَمَّرُوا عَ

  ».سهمەئ

 ڭنىۇكىتىـشى، شـېرز قىلىـپ بهمىـر سايالشـنى پ يىغىلىشالردا بىـر كىـشىنى ەئهمچۇ قوشهردىكى كىچىككىنهپه سڭ نىر همبهيغهپ
  .رۇندۈچش ۈئۇرۇنلىكىنى ائگاھالندهرز ىئكه پۇن باشقا يىغىلىشالرغىمهبىل

ــهللانداقال، ۇ شــهنهي ــاائال ياخــشىلىققا ب ــانلىقتىن توسهۋش ۇيرۇت ــدىهشــنى پۇ يام ــ. رز قىل ــۇب ــ–چ ۈ ك مىرلىكــسىز  ەئهۋت هۋۋۇ ق
  .ۇل بولمايدهممهكۇم

 نامـازلىرىنى ائدا همۈجنـى ائدا قىلىـش، جـهت، ھه ائدال–دلـى رز قىلغان جىھـاد، ەئهتاائال پهللادىن باشقا ڭنىك، ۇئهدڭنىۇ شهنهي
 –چ ۈرنـى ىئجـرا قىلىـش قاتـارلىقالر كـهدله ھهۋرىش ېـم به يـاردهچرىغـان كىـشىگمغـا ۇئۇلۇيـت نامـازلىرىنى ائدا قىلىـش، زېقىلىش، ھ

  .ۇل بولمايدهممهكۇمىرلىكسىز م ەئهۋت هۋۋۇق

 هۋقـا هللا، همىـرلىكتنكى ەئۈرز چـهش پۇتـۇمىرلىكنـى ت ەئهتـتهھهش جه ىئـزدقىنلىـقېتاائالغـا يهللا هۋ هتـتهھهالشقا دىنىـي جڭۇش
ر ه كىـشىلهپىنچۆكـ. ۇسابلىنىدېـزىلـى ھۋ ەئڭ ەئڭقىنچىلىقالرنىـېقىنچىلىـق قىلىـش، يېقا يهللات قىلىش ائرقىلىق لىغا ىئتاەئۇسه رڭنىهللا
ئب ىئبنـى مالىـك ه كهقته ھۇب. ۇلىدۇزۇالى بۋھ ەئڭالرنىن ۇئۈچنلىكى ۈئهزلىگۆنيانى كۇ د-پ ياكى مال هنسه م–ق ۇ ھوقهمىرلىكتەئ
ر همبهيغه پمَـرْءِ عَلَـى مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِال فِي زَرِيبَةِ غَنَمٍ بِأَفْـسَدَ لَهَـا مِـنْ حِـرْصِ الْ« :ت قىلغانهايۋنلىكىنى رىهگېنداق دۇ مڭ نى

پ ۇشـتا، بىـر تـوپ قـوي قوتىنىغـا قويـۇزۇز دىنىنـى بشـى ۆئۇرىس بولېـ ھهپكهنـسه مهۋنيا ۇ مال ـ دڭىئنساننى« »الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ
  3».رۇرلىكتهته خۇزغىنىدىنمۇ قويالرنى ب ۇئڭرىنىۆن ىئككى ائچ بهرىلگېب

                                                             
 ته ب-157 جىلىد -9» تارۋهئ لۇيلهن« 1
 ايىتىۋد رىۇۋ داۇبهئ 2
 ايىتىۋتىرمىزى رى 3



56 
 

 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

 قـوي ڭرىنىـۆ دىنىنـى ائچ قالغـان ىئككـى بڭ ىئنـساننىشـى، ۇئۇرىس بولېـ ھهپكهنـسه مهۋنيـا ۇ د- مـال ڭ ىئنـساننىر همبهيغهپ
  1.]ر قىلدىهۋهزىدىغانلىقىنى خۇك بهكره بۇدىنمڭنىزغىنىغا وئخشاش ياكى ۇئۇقوتىنىنى ب

ت هايۋنلىكـى رىـهگېنـداق دۇ مڭددارىنىـمىـيم ەئهت: [ۇيـدهنـداق دۇنـاملىق كىتابتـا م»مۇل بايـانىلۇئجـامىۇئ«ر هلبۇ ىئبنى ائبد
يَـا مَعْـشَرَ {: ن ىئدىهگېنداق دۇ مر هم قىلىشقان چاغدا، ۆئخىره زامانىسىدا بىناالردا پڭ نىتتاب هر ىئبنى خهمر ۆئهكىشىل: ۇقىلىنىد

 قَوْمُهُ عَلَى فِقْـهٍ كَـانَ ذَالِـكَ خَيْـرًا العَرَبِ األَرْضَ األَرْضَ، إِنَّهُ الَ إِسْالَمَ إِالَّ بِجَمَاعَةٍ، وَالَ جَمَاعَةَ إِالَّ بِإِمَارَةٍ، وَالَ إِمَارَةَ إِالَّ بِطَاعَةٍ، أَال فَمَنْ سَوَّدَهُ
مىـن ې ز–ر هنـى يهي(مىنـدىن ې ز–ر هي! سـىر جاماەئهبـلهرىئ ەئ} {لَهُ، وَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى غَيْرِ فِقْهٍ كَانَ ذَالِكَ هَالَكاً لَـهُ وَلِمَـنِ اتَّبَعَـهُ

س، همد ەئۇجــۋهت ممىرلىكـسىز جامـاەئس، ەئهمد ەئۇجــۋهز ىئـسالم متـسىبھىــسىزكى جاماەئۈالر، شڭسـاقلىنى) خىرلىنىـشتىنهن پهبىـل
  ۇئۇپىشقان بولـسا بـېن يه ائلىملىقىغا ائساسڭنىمى ۇئۋه قڭنى ۇئهمگهبىر ائد! الرڭۇائگاھ بول. سهمد ەئۇجۋهمىرلىك متسىز ەئىئتاەئ

 ه كىـشىگ ۇئۇپىـشقان بولـسا، بـېن يه ائساسهرسىگه ىئلىمىدىن باشقا نڭنىمى ۇئۋه قڭنى ۇئهمگهبىر ائد. ۇن ياخشى بولىدۈچكىشى ۈئ
  3]2}.ۇت بولىده ھاالكهرگهن كىشىلهشكهگغا ەئڭنى ۇئهۋ

ش ۈزۈرگۈتلىرىنى يرىەئه ىئسالم شڭت قىلىشنى ىئتاەئهۋ ڭلىكنىمىر، ەئڭتنىزىدىن جاماەئۆر سۇزكه مڭ نىتتاب هر ىئبنى خهمۆئ
  .ۇرىدۇن چىقىپ تهرزلىكى روشهن پۈچۈئ

  

  لىدىغانلىقىۇرۇغا تاپشڭنى ۇئڭشنىهيىنلهمىر تد بولسىال ەئۇجۋهمىر مباش ەئ. ىئككىنچى

  

تِهِ بِتَقْـوَى اللَّـهِ وَبمَـنْ «: رۇدىسىدهندىكى ھهۋۆ تڭ نى هيدهرۇلىلى به دڭنىۇب َّ اهُ فِـي خَاصـ َ رِيَّةٍ أَوْصـ َ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سـ
ادار ۋقـهائلدىـدا تهللازىنـى  ۆئڭ كىـشىنى، ۇئهيىنلىـسهمىـر ت ەئهتكهتـرنغا ياكى ەئۇر قوشه بىرر همبهيغهپ» «مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا

  4». قىالتتىهسىيۋهلمانالرغا ياخشىلىق قىلىشقا تۇسۇ بولغان مهن بىرگهزى بىلشقا، ۆئۇبول

 هگهربىـر سـاھهمىـر ھبـاش ەئ. ۇلىدۇرۇ ىئجتىھادىغـا تاپـشڭنىـ ۇئهۋ همىـرگجىھـاد ىئـشى بـاش ەئ: [ۇيدهنداق دۇ مهدامۇىئبنى ق
 – ه ھىـيلهنگهشمۈمىر دن ەئهنگهلگىلهب. ۇرىدۇدبىرلىرىنى تاپشه پىالن تڭ جىھادنىهۋ ىئشلىرىنى ڭه جغاڭنىپ ۇئهيىنلهمىر تبىردىن ەئ

م همىمىي ائده سـهۋھرىبان ېلمانالرغا مۇسۇنچلىك، مهتلىك، ىئشه پاراس–قىل ختا، ەئۇ ىئشلىرىغا پڭهمىكىر ىئشلىتىشنى بىلىدىغان، ج
  5.]شى الزىمۇبول

  

   بارلىقىڭقىنىۇش ھوقهيىنلهرنى تهمىرل ەئهچچه بىرنهرتىپ بويىچه تڭمىرنىباش ەئ. چىنچىۈئ

  

  :رۇدىستهندىكى ھهۋۆلىلى ته دڭنىۇب

ــبهيغهپ ــر هم ــا ماهئتۇ م ــدىغان قوشــڭ غازىتىغ ــسىگهگنغا، ەئۇى ــىبۇ مهر بىرىنچى ــسهت يهس ــسى ەئهت ــدىغان،  ىئككىنچى ــر بولى مى
  .يىنلىدىهمىرنى تچ ەئ ائرقا ۈئ– ۇن ائرقىمهرتىپ بىلهمىر بولىدىغان تچىنچىسى ەئ ۈئهتسهت يهسىبۇ مهگىئككىنچىسى

 مُوتَةَ  فِى غَزْوَةِ- صلى الله عليه وسلم -أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ : ت قىلغانهايۋنلىكىنى رىهگېنداق دۇ مڭ نىر همخارى ىئبنى ۆئۇىئمام ب
   ».إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ« - صلى الله عليه وسلم -زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

                                                             
 هتكىچه ب-392تتىن ه ب-390 جىلىد -28» اۋتاهف لۇئۇجمهم« 1
 ايىتىۋتنى رىۇدارى ق 2
 ته ب- 63 جىلىد -1» زلىھىه فهۋ بايانىلئىلمى ۇجامىئ« 3
 ايىتىۋسلىم رىۇم 4
 »غنىۇلمهئ« 5
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 أَبِى طَالِبٍ، فَوَجَدْنَاهُ فِى الْقَتْلَى، وَوَجَدْنَا مَا فِى جَسَدِهِ بِـضْعًا وَتِـسْعِينَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنْتُ فِيهِمْ فِى تِلْكَ الْغَزْوَةِ فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ
ھىد هيـد شـهر زهگەئ«: دىېـنـداق دۇ مهۋلگىلىدى همىر قىلىپ بيد ىئبنى ھارىسنى ەئه غازىتىغا زهئتۇ مر همبهيغه پمِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ

  ».ۇمىر بولىد ەئهاھۋه ىئبنى رهاللۇھىد بولسا ائبدهر شهئفهر جهگر، ەئهئفهبولسا ج

 تــالىبنى ۇبــر ىئبنــى ەئهئــفه بــار ىئــدىم، بىــز جه ىئچىــدڭالرنىــ غازاتتــا ۇئۇن ائشــهم‹ :ۇيــدهنــداق دۇ مر هم ىئبنــى ۆئهاللۇائبــد
  ›.قۇ تاپتهتتهتىلغان ھال وئق ېئهۋ سانجىلغان هيزه نهچچه توقسان نهسىتىده جه ىئچىدڭانالرنىھىد بولغهنى شق، ۇئۇىئزدىد

 يارىالنـسا هرىجىـدهزىپىسىنى ائدا قىاللمايدىغان دهۋن ياكى هتكهپ كۈلمىر ۆئت بىرىنچى ەئهقهمىرلىكى پ ەئڭمىرنىىئككىنچى ەئ
ت قىلىـپ هججۆھتىمـاللىقىنى ھـش ېئۇمىـر بولـ ەئۇمڭزىنى ۆئڭككىنچىسىنىد بولسا، ىئۇجۋهمىر مر بىرىنچى ەئهگەئ. ۇ بولىده ىئگهچكۈك
ت قىلىـش  ىئتـاەئهۋالش ڭـزىنى ائۆ سـڭمىرنىـ بىرىنچـى ەئهممىـسىگهلكى ھهققى يوق بهق تالىشىش ھۇمىردىن ھوقپ بىرىنچى ەئۇرۇت
  .رزهپ

 پ ۇئۇد بولـسـۇئه ىئبنـى مهيـدهب ۇئۇبـر ەئمىشىدا باش ەئۇرك ۇئۈرۋۆر كۇشھهلىپ بارغان م پارىسالرغا قارشى ېئڭلمانالرنىۇسۇم
منـى هر ائدهپهككىز نه سـهرتىـپ بـويىچهن تۈچـش ۈئۇمىـر بولـيىن ەئېـزىـدىن كھىد بولسا ۆئه شر ۇئهگەئ. بىلىسىدىن ىئدىهپ قهقهس
 ۇسىم بولـلـدى، ۇئهتىـپ كې يهككىزىنچىـسىگهمىرلىـك ستتـاكى ەئهھىد بولـدى، ھهمىـر شـ ەئهتـته يبىلىلىـك ۇئهپ قهقهس. نهيىنلىگهت
  1.ن ىئدىهرگۆن كهين ەئهشىدۈن ىئشنى چهرگهز بۈ يۇ بهمۋۆ ائيالى دڭيدىنىهب ۇئۇبەئ.  ىئدىهننا ىئبنى ھارىسهسۇم

يىن ېــزىــدىن ك ۆئڭمىرنىـ ەئۇمانــا بــ.  بولغـانهرىــدۋهت ده خىــالپڭ نىـتتــاب هر ىئبنــى خهم يىلـى ۆئ-13 ڭنىــ ھىجرىيىهقهۋ ۇبـ
نـى ىئنكـار چبىـرى ۇئې ھڭرنىهپ، سـاھابىلۇ بولـهرىـدۋه دڭ نىـر هم ۆئۇر، بـۇپ ساندۆ كڭن ەئهلگهن كۈچر ۈئهمىرليدىغان ەئهيىنلهت

  .قىلمىغان

  

  قراالرغا قايتىدىغانلىقىۇ قانداق چاغدا پڭقىنىۇمىر سايالش ھوقەئ. تىنچىۆت

  

 وئرنىدا ڭمىرنى ەئهۋنلىكى هققى ىئكه ھڭلىپىسىنىه خڭلمانالرنىۇسۇ مڭشنىهيىنلهمىر ترزلىكى، ەئه پڭمىرلىكنىقىرىدا ەئۇن يهم
كى، ۇرىـدېز بۈ يـۇالالرمـۋھنداق ەئۇ شـهزىـدهكىن بېق توختالـدىم لـۇلـۇنلىكـى توغرهققى ىئكه ھڭلنىسۇئهجىرىدىغان مېپ ىئش بۇرۇت
  :الالرداۋھك ەئهندىكىدهۋۆن تهسىلهم. ۇكىتىلىدېپ بۇرز بولهپ چىقىش پهيىنلهمىر تز ىئچىدىن بىر ەئ ۆئهلمانالر جاماىئتىگۇسۇم

بىدىن يـوق هۋهلىش سـېلىش يـاكى ائجىـز كـېپ قـۈشـۈ چهسـىرگش، ەئۇھىد بولهمىر شن ەئهنگهلگىلهرىپىدىن بهمىر تباش ەئ) 1(
نباسـار ۇ وئرهرتىپ بويىچهك تهدڭنىۇلىش ىئمكانىيىتى بولمىسا، شق ېئۇم قىلىپ يوليورۇلهالنى مۋھ ەئهمىرگم باش ەئهپ قالسا ھۇبول
  .ن بولساهگىگۈيلىدىن تهپۈر تهبلهۋهر سۇزكه مۇالرمۇن ياكى بهرىلمىگېپ بهيىنلهمىر تەئ

ر هھ كىـشىلۇرۇالردىن بىر گـلمانالر ياكى ۇئۇسۇاقىتالردا مۋ بولمىغان هلىپهك، خهالىمىزدۋھ ھازىرقى زامانىمىزدىكى ەئڭنىبىز) 2(
 ۇكچى بولـسا، بــه جىھـاد ىئـشلىرىغا كىرىـشمهۋلىـم هربىـي تهن ھهســۇسۇم بىـر ىئـشقا خۇلـهرىلىـدىغان مېلىـپ ب ېئهتتهشـكىلىي ھـالهت

س همس ەئۇرۇرىـشى دېلىـپ بمىرلىكسىز ىئـش ېئەئ. ۇ تاللىشى الزىم بولىدهمىرلىككچىدىن بىرنى ەئز ىئ ۆئڭلمانالرنىۇسۇ مهردهتلهھال
فَرٍ فَلْيُـؤَمِّرُوا أَحَـدَهُمْ«: ڭزىنىـالرغا ۆئ ۇئر همبهيغهنكى پۈچ َ الر ۇئ چىقـسا هرگهپهسـ) هبىـرلىكت(م هچ ائدۈئ«» إِذَا خَـرَجَ ثَالثَـةٌ فِـي سـ

 ۇغالشـقان بـۇج) هرگهپهنـى سـهي(رىك بىـر ىئـشقا ېزائرا شـن ۆئهزى بىـلۆن سـهگېـد» !نۇمىر سايلىـسز ىئچىدىن بىرسىنى ەئم ۆئۇچوق
  .تتىقىرىدا ۆئۇ ىئزاھاتى يڭدىسىنىه ھۇب. نهرگهقىنى بۇمىر سايالش ھوق ەئهتكجاماەئ

 لىـد هۋ خالىـد ىئبنـى ڭ الرنى هيىن ساھابېھىد بولغاندىن كهمىر شچ ەئن ۈئهرگهپ بهيىنله تر همبهيغهشىدىكى پۇر ۇئهئتۇم
  .رۇلىلده ىئشىغا رازى بولغانلىقى دۇ بڭالرنى ۇئڭ نىر همبهيغهمىر قىلىپ سايلىغانلىقى، پنى ەئ

يبَ ثُـمَّ «: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ِ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُـمَّ أَخَـذَهَا جَعْفَـرٌ فَأُصـ
وإن ( َقَـالَ أنـسٌ » فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ و مَا يَـسُرُّهُمْ أَنَّهُـمْ عِنْـدَنَاأَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ

: دىېـنـداق دۇپ مهزلۆ سـهتبۇ خـر همـبهيغهپ: ۇت قىلىـدهايۋنلىكىنـى رىـهگېنـداق دۇ مڭ نىـس هنخـارى ەئۇىئمام ب )عينَه لتَذْرِفان
 ائلدى هاھۋه ىئبنى رهاللۇيىن ائبدېدىن كڭنىھىد بولدى، ۇئهر ائلدى شهئفهيىن جېدىن كڭنىھىد بولدى، ۇئهيد ائلدى شهمنى زهلەئ«

                                                             
 ته ب-26ناملىق كىتابى » هلتانىيۇسسۇھكامهلئهئ «ڭئالنىه يۇبه ئهۋت ه ب-28 جىلىد -7ناملىق كىتابى » هننىھايهۋ هلبىدايهئ «ڭسىرنىهئىبنى ك 1



58 
 

 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

 - هلىــبهغــا غڭنىۇئهللامنــى ائلــدى، هلمىــر سايالنماسـتىن ەئپــتىن ەئهره تنهلىــد مهۋيىن خالىـد ىئبنــى ېــدىن كڭــنىھىد بولــدى، ۇئهشـ
 )تاياھ اداينۇد(نىمىزدا ې يڭ بىزنىڭالرنىۇئ) نۈچنلىكلىرى ۈئهرگۆزىلىتىنى كه پڭھىدلىكنىهش(ھىد بولغانالر هش. ت ائتا قىلدىهسرۇن

 1›.اتـاتتىۋۈلۈكۆزىدىن تـارامالپ يـاش تۆ ىئككى كڭ نىر همبهيغهپ‹: دىېنداق دۇ مس هنەئ. »ۇن قىلمايدهرسۇالرنى خشى ۇئۇبول
 قىلىچلىرىـدىن بىـر قىلىـچ ائلـدى، ڭنىـهللامنـى هلەئ«: نهلـگهنـداق كۇ مهايىتىـدۋ بىـر رىهنه دىـن قىلغـان يس هن ەئڭخارىنىۇىئمام ب

  2».ت ائتا قىلدىهسرۇ ن– هلىبهالرغا غۇئهللا

  ىراسنـەئلەئم هقـرمنـى سـابىت ىئبنـى ەئهليىن ەئېـھىد بولغاندىن كه شهاھۋه ىئبنى رهاللۇائبد: [ ۇيدهنداق دۇر مهجهىئبنى ھ
ر هيـاق، سـىل‹: دىېـنـداق دۇسـابىت م› .غا اليىـقڭنىن ۇئهس‹: يىشتىېالر دۇئ› !الرڭلىشىې كهمگهر بىر ائدهسىل‹: دىېنداق دۇلىپ مېئ

  ›!الرڭلىشىې كهلىدكهۋخالىد ىئبنى 

منـى سـابىت هل ەئچرىغانـدا ۇئهتكهسـىبۇ مهاھۋه ىئبنى رهاللۇن ائبدهم: ۇيدهنداق دۇنسارى مسرىلەئۇل يۇب ەئهدىسته بىر ھهنهي
  3]›.ندىن ائلىمراقه ىئشلىرىغا مڭهن جهس‹: نهگېنداق دۇغا مڭنىرىپ ۇئې بهلىدكهۋمنى خالىد ىئبنى هل ەئردىم، ۇئه بهمگهقرىئبنى ەئ

قىنى ۇســلۇرۇ دڭشــنىۇلمىـر بوقىــسىز ەئۇق يوليورۇ وئچــڭلىپىنىـه خهدڭــهدىــستىن جه ھۇبـ: [ۇيــدهنــداق دۇ مهنهر يهجهىئبنـى ھ
 وئرنىـدا هچۇيدا بولغـه پ بولمىسا تاكى ۇئهلىپهدىن خڭنىپ ۇئۇ بىر ائساس بولۇب‹: نهگېنداق دۇى مۋىئمام تاھا. ۇلىشقا بولىدېۋۈرۆك
  4]›.ۇلىنىدم ېئۈكۆن ھهگېرز ده ائلدىغا چىقىرىش پڭلمانالرنىۇسۇمنى مهرىدىغان بىر ائدۇت

ت راجىەئۇ مـهلىپىگه، خهنسهيىنله تهپكهنسهر مهم بىرهبىر ائد‹: نهگېنداق دۇنىير مۇىئبنى م: [ۇيدهنداق دۇ مهنهر يهجهىئبنى ھ
ت قىلىـش غـا ىئتـاەئڭنى ۇئهتـتهھهم جۈكـۆھ. ۇقىملىـشىدۇق مۇنلۇ قانهتترىەئه شهخسكهن شهييەئۇ مۇق ائشۇقىلىش قىيىن بولسا، ھوق

  5.]ۇرىدۇپ تۈنۈرۆنىق كنلىكى ېئهگې دهلسهىپاق كتغا ىئتڭنىچىالر ۇئۇىر بولغدىن ھازڭنىۇب› .ۇرز بولىدهپ

ن هش بىـلۈرۈچىكتـېنـى ك پايدىـسى ۇئڭنكى جىھادنىۈ چۇيدهلمۈرۈچىكتې بولمىسا جىھاد كهلىپهخ: [ۇيدهنداق دۇ مهدامۇىئبنى ق
: ۇيدهنداق دۇقازى م. ۇقسىم قىلىنىده تهلىپى بويىچه تڭتنىرىەئه شه ىئگىسىگڭنى ۇئ ۇئهلسهت قولغا كهنىمهر غهگەئ. ۇتىدېقولدىن ك

  ›.ۇلىدۈرۈچىكتې كهچۇ ائشكارا بولغهلىپهزىسىدىن خۈھتىيات قىلىش يسلىرىغا ېئۇ نوم- ائر ڭالرنىقسىماتى ۇئه تڭرنىهكلهدېد‹

، هتـسهپ كۈلـھىد بولـسا يـاكى ۆئهمىـر شـ ەئ، ۇئهتـسهۋەئ هرگهالرنـى بىـر يپ ۇئهيىـنلهمىرنـى تنغا بىر ەئۇ بىر قوشهلىپهر خهگەئ
 هزلىـرىگالر ۆئھىد بولغانـدا ۇئهر شـهمىـرلن ەئهرگهپ بهيىـنله تر همـبهيغهالرغـا پنىدا ۇئۇ قوشـهئتۇ سـاھابىلىرى مـڭ نىـر همبهيغهپ

ر هۋه خۇ بـه گر همـبهيغهپ. قلىـقهمىـر سايلىـشى ھ ىئچىدىن بىرنى ەئڭننىۇك، قوشهمىر قىلىپ سايلىغاند نى ەئد لىهۋخالىد ىئبنى 
  6.]ردىهپ نام بهد»  قىلىچىڭنىهللا« غا  خالىد هۋستىقلىدى ه پىكرىنى تڭالرنى ۇئهۋ ىئشىغا رازى بولدى ڭالرنى ۇئهندهتكهي

  

  هددىيه رهتىگهپسهن سهگېد» ۇلىپىسىز جىھاد قىلىشقا بولمايدهخ«: رتىشهسكەئ

 ۇمانـا بـ. ۇرىغا چىقىرىـدۇپنى وئتتهقسىز گۇرۇتۇن تهگېد» !لىپىسى بولمىسا قانداق جىھاد قىلىمىز؟ه خڭلمانالرنىۇسۇم«ر هزىلهب
اتقانالرغـا ۋق قىلىۇنلۇش ائرقىلىـق، جىھـاد يولىغـا توسـقۈرۈندهمىدسـىزلپ ۈئۇرۇندۇ جىھـادى روھىنـى سـڭرنىه كىشىلهندۈنكى كۈگۈب

 شَيَاطِينَ عَدُوًّا نَبِيٍّ لِكُلِّ جَعَلْنَا وَكَذَلِكَ: نهگېنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇپ، بۇ بولهبھۈپتىن ىئلھام قىلىنغان بىرخىل شهرهيتان تهش
 يُؤْمِنُونَ   لَا  الَّذِينَ   ةُ أَفْئِدَ   إِلَيْهِ   وَلِتَصْغَى  يَفْتَرُونَ   وَمَا  فَذَرْهُمْ   فَعَلُوهُ   مَا  رَبُّكَ   شَاءَ   وَلَوْ   غُرُورًا  الْقَوْلِ   زُخْرُفَ   بَعْضٍ   إِلَى  بَعْضُهُمْ   يُوحِي  وَالْجِنِّ   الْإِنْسِ 

 ڭ جىنالرنىهۋىئنسانالر ) كهن قىلغاندهشمۈا دڭشرىكالرنى ساۇ مۇنى بهي(ك هدڭنىۇش مُقْتَرِفُونَ هُمْ مَا وَلِيَقْتَرِفُوا وَلِيَرْضَوْهُ بِالْآَخِرَةِ
ر هگ، ەئۇ قىلىـدهسهۋسهۋ هن بىر ـ بىرىگهر بىلهزلۆرىن سېن شۈچالر ائلداش ۈئق، ۇئۇن قىلدهشمۈ دهرگهمبهيغهربىر پهرىنى ھيتانلىهش
 ـ مىكىرلىرى هن ھىيلهزگۈزلىرى تالرنى ۆئقىلمايتتى، ۇئ) نلىكنىهشمۈ دهرلىرىگهمبهيغهنى پهي( ىئشنى ۇالر ب خالىسا، ۇئڭردىگارىهۋرهپ

رىن ې شــڭالرنىــ دىللىــرى ۇئڭيتمايــدىغانالرنى ىئمــان ېئهتكهائخىــر). ۇرىــدېم بهالرغــا قارشــى يــاردا ۇئڭســاهللا(رگىــن هپ بۇن قويــهبىــل
                                                             

 دىسه ھ-3063 »خارىۇل بۇھىھهس« 1
 دىسه ھ-4362 »خارىۇل بۇھىھهس« 2
 ته ب-512جىلىد - 7» بارى لۇتھهف« 3
 ته ب-513جىلىد - 7» بارى لۇتھهف« 4
 ته ب-180جىلىد - 6» بارى لۇتھهف« 5
 ته ب-374 جىلىد -10» بىيرهك لۇرھهششهۋغنى ۇلمهئ« 6
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  1.ۇ قىلىدهسهۋسهۋپ هن، دۇ قىلسۇالرمۇناھالرنى بۇاتقان گۋالر قىلى ۇئهۋن ۇن بولسهرسۇدىن خڭنىن، ۇئۇ مايىل بولسهزلىرىگۆس

. قىـل قىلىـشماقتاهن نهت بىـله ياخـشى نىـيه قىلمـايال نـادانالرچهشـتۈرۈكتىنى سه ت-گى ېر تهزى نادان كىشىلهبھىنى بۈ شۇمانا ب
 ڭرنىهدىــسلهســىلىدىكى ھهتىنچى مۆن تــهگېــد» قراالرغــا قايتىــدىغانلىقىۇ قانــداق چاغــدا پڭقىنىــۇمىــر ســايالش ھوقەئ«قىرىقى ۇيــ
ال ائستىدا ىئچىدىن بىرنـى ۋھلىپىسى بولمىغان ەئه خڭلمانالرنىۇسۇم. ۇلىل بوالاليدهرلىك دهتېل قىلىشقا يهبھىنى ھۈ شۇبممىسى هھ

ى، ۋر، ىئمـام تاھـاهجهبنـى ھ ىئ2خـارى،ۇك ىئمـام بهشىدا بايـان قىلغىنىمـدېـ بڭن بابنىهز، مۆ سۇمانا ب. رزهمىر سايلىشى پجىھادقا ەئ
تىنچى ۆقىرىقى تــۇزلىرى يــۆ ســڭالرنىـۇئ. رۇزىدۆ ســڭ قاتارلىقالرنىــهيمىـيهل ىئــسالم ىئبنــى تۇيخه شــهۋ هدامۇنىير، ىئبنــى قـۇىئبنـى مــ

 نـى  خالىـد هزلىـرىگھىد بولغانـدا ۆئهمىرلىـرى شـ ەئڭالرنىـ غازىتىدا ۇئهئتۇلىلى ــ مه ائساسلىق دڭسىلىنىه مۇب. كه بىردهسىلىدهم
 ر همــبهيغهپ. مىـر يــوق ىئــدىت بــاش ەئه دىـن ىئبــارر همــبهيغه پهرده ينكى ۇئۈر چــۇدىــستهن ھهلـگه كهققىــدهمىـر ســايلىغان ھەئ
  . ىئشىغا رازى بولدىۇ بڭالرنىۇئ

نـى هي(مىـر  غازىتىـدا بـاش ەئهئتۇ مـۇ بولـسىمۇئ.  بـارهبھۈ قوزغىلىـدىغان بىـر شـهنلىككهرگۈلتـهلىـل كهدىـسنى ده ھۇ شهرده يۇب
  ).وق يۇردىمه يوق، باشقا يۇيداندىمهق مهنى نهي(سال يوق  ەئهلىپهمما ھازىر خيداندا يوق ىئدى ەئهق مه نۇش) ر همبهيغهپ

  ىئبنـى سـامىت هبـاد ۇئۇ بولـسىملىل بـار، ۇئه بىر دهنه يهرده يۇب. نهتىمرىپ ۆئې بهددىيه رهندهۋۆخالىسا تهللا هبھىگۈ شۇن بهم
فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى الـسَّمْعِ وَالطَّاعَـةِ فِـي مَنْـشَطِنَا دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ «: رۇدىسىده ھۇنۇ مڭنى

ر همـبهيغهبىزنـى پ» رْهَـانٌوَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ ال نُنَازِعَ األَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِالَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُ
خوش ياقمىغان، هۋبىز خوش ياققان : الر بار ىئدىۇنۇ مه ىئچىدڭتنىيەئه بىزدىن ائلغان بق، ۇئۇت قىلديەئهغا بڭنى چاقىردى، بىز ۇئ 

الش ڭـ، ائۇتتىمهتچىلىك قىلغـان ھـالهخـسىيهسـتىن شهرمهققىمىزنى به ھهبىزگ) رهمىرلەئ(، هتلىرىمىزده ائسانچىلىق ھالهۋقىيىنچىلىق 
ن هگېـنـداق دۇم ر همـبهيغهپ. قۇت قىلـديـەئهھلىـدىن تاالشماسـلىققا ب ەئڭنىـمىرلىكنى ۇئ ەئهۋق ۇت قىلديەئهت قىلىشقا ب ىئتاەئهۋ

الر بولــسا، ڭ كــاپىر بولغانلىقىغــا پــاكىتىڭنىــرىپىــدىن ۇئهاائال تتــهللا ڭرنىهالر، ســىلڭهرســۆفرىنى كۇق كــۇر وئچــهكىن، ســىلېلــ«: ىئــدى
  3».ۇالر بولىدڭتاالشسا

چىش ش ېئۇرغا قارشى ۇئڭنىغا قارشى چىقىش، ۇئڭنى، ۇئۇلدىن قالىدهمقى ەئۇ ھوقڭنى كاپىر بولسا ۇئرىمەئ  ياكىهلىپه خۇمانا ب
 ڭلىماالرنىـناس ۆئۇ بـارلىق فىقھىـشۇمانا بـ. ۇرز بولىدهش پهنى تىكلرىمەئ وئرنىغا ائدىل بىر ڭنىلىپ تاشالپ ۇئقىنى ېئۇ ھوقڭنى ۇئهۋ

  4.قىل قىلىنغانهردىن نهجه ىئبنى ھهۋىي ۋهۋه ىئمام نۇب. رزهن پهىئتتىپاقى بىل

 ھـاكىم كـاپىر نكى، ۇئهھـالهۋ؟ ۇلىدېدىن كه نهلىپه خه؟ بىزگۇيمىزمه يوق، دهلىپهنكى خۈبىز كاپىر ھاكىمغا قارشى چىقمايمىز چ
 هۋ ه پىتنىــسىگڭلمانالرنى كاپىرالرنىــۇســۇپ مۈتــۈلىپىنــى كه خهرســا يــاكى غايىبــانۇرز بولغــان تهغــا قارشــى چىقىــش پڭنىبولغــان، ۇئ

 هۋش قىلىـشقا ۇر دىـن ۇئر همـبهيغه پهدىـستهقىرىقى ھۇ؟ يـۇلمان قايىل بوالمـدۇسۇغا بىر مڭنىۇ؟ بۇالپ قويىمىزمقچىلىقىغا تاشۇزۇب
ش ۇر قانداق ۇئهتته ھالۇلمانالر بۇسۇچىالردىن سورايمىزكى، مۇبھىنى قوزغىغۈ شۇرسا، بىز بۇلىل تهن دهغا قارشى چىقىشقا روشڭنىۇئ

  . يوقهلىپهنكى خۈ؟ چۇقىلىد

  .مىر سايلىشى الزىمز ىئچىدىن بىرنى ەئك، ۆئهمىر سايلىغاند غازىتىدا بىرنى ەئهئتۇر مهكى، ساھابىلۇ شهددىيهرىئ رهش

  .ۇسابلىنىدېپ ھۇقىدىسى بولم ەئهھكهستۇ مڭرنىهل شىەئهبھۈ شۇمانا ب

ن هر بىـلهسـتىدىكىللمانالردىن بولغـان ىئـش ۈئۇسـۇ جىھـاد مهۋج هھ: [نهلـگهنـداق كۇناملىق كىتابتـا م» هىيۋت تاھاۇتهقىدەئ«
 ه ىئـشارهرىـشكې بهددىـيه رهرگه رافىزىلهاللۇھهھىمه رهىيۋيخ ىئمام تاھاهش‹: ۇيدهنداق دۇچى مۇغا ىئزاھات يازغڭنىۇئ. ۇاملىشىدۋدا

ابىائتلىرىدىن ىئمام رىزا چىقىپ، ائسـماندىن بىـر نىـدا ۋ تا- ه ائىئلڭ نىد هممهھۇتاكى م«: ۇيدهنداق دۇر مهنكى رافىزىلۈ چۇقىلىد
 ڭرىـشنىې بهددىـيه باتىللىقىغـا رڭزنىۆ سـۇبـ» .يولىدا جىھاد قىلىش يوقهللاچىلىك، ۇپ نىدا قىلمىغهد› !الرڭگىشىغا ەئڭنىۇئ‹چى ۇقىلغ

  5]›.ھاجىتى يوق

                                                             
 رهتله ئاي-113، -112ام نئه ئهرۈس 1
 ته ب-180 جىلىد - 6ل جىھاد ۇكىتاب» خارىۇب لۇھىھهس« 2
 ايىتىۋسلىم رىۇ مهۋخارى ۇب 3
 رهتله ب-123 هۋ -8، -7جىلىد - 13» بارى لۇتھهف «هۋت ه ب-229جىلىد -12» ىيۋهۋهننه ئرھهش سلىم بىۇھىھ مهس« 4
 »هىيۋت تاھاۇتهقىدهلئهرھ ئهش« 5
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 كىتابىـدا ڭالرنىـ ۇئۇمانـا بـ. تتىهرسـۆن قارشـىلىق كه باشلىنىـشى بىـلڭينى ىئـسيانىنىهمۇ خـهقىدىـسىگ ەئۇر بهلخى شىەئې تهنهي
ننى ۈھلـى سـزىنـى ەئ ۆئڭبھىنىۈ شـۇب. ۇسابلىنىدېپ ھۇردىن بىرى بولهلىللهن ده روشڭقىغا ەئۇقلۇزۇ بڭتىقادىنى ېئۇن بهلگهزىلىپ كېي
  .شى قىزىقارلىقۇردىن سادىر بولهلزى كىشىهپ قارايدىغان به دهۋه تهگلجاماەئهۋ

 ۇبـ» «لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِـنْ الْمُـسْلِمِينَ حَتَّـى تَقُـومَ الـسَّاعَةُ«: نهگېنداق دۇ مر همبهيغه پهقته ھۇب
  1».ۇرىدۇامالشتۋ جىھاد قىلىشنى داهتكىچهت تاكى قىيامغان بىر جاماەئلمانالردىن بولۇسۇ مهستىد ۈئڭدىننى

 قىلىــپ هلىپىــسى بولمايــدىغانلىقىغا ىئــشاره زامانــدا خ ۇئڭالرنىــلىــدىغانلىقى، ۇئې كڭلمانالرغا بىــر زاماننىــۇســۇ م هاللۇلۇســهر
 ڭلىپىنىــهيولىــدىكى جىھــاد خهللا. يتقــانق ېئۇم وئچــهاملىــشىدىغانلىقىنى ھۋ داڭ جىھادنىــر همــبهيغهق پۇقلــۇرۇنداق تۇن، شــهتــكۆئ

  .ۇمىر ساياليدلمانالر جاماىئتى ىئچىدىن بىرنى ەئۇسۇك مه غازىتىدىكىدهئتۇلكى مه بۇبىدىن توختاپ قالمايدهۋهبولماسلىقى س

ن جىھاد قىلىـشنى ۈچش ۈئهنى تىكلىلىپه دىننى ساقالپ قالىدىغان، خهۋزىدىغان ۈرگۈتنى يرىەئه بولماسلىقى، شڭلىپىنىهلكى خهب
 ڭ نىــ هرۇمه جــابىر ىئبنــى ســهتته ھــالۇشــۇلمانغا مۇســۇربىــر مهھ. ۇسابلىنىدېــپ ھۇ بىــرى بولــڭپ چىقىرىــدىغان ائمىلالرنىــۈرۈلتـهك
  .رۇدهرۇنسهل مۇتهت بولسا تاىئف جاماەئۇئ. رزهسىلىشى پ ېئهتك جاماەئۇشۇ زىكرى قىلىنغان مهدىسىدهھ

لمانالر ۇسـۇلكـى مهب. مـان خاتـاۇ گۇبـ. لىپىـسىز قالغـانه زامـانىمىزدىال خڭلمانالر بىزنىۇسۇكى، مۇمان قىلىدۇنداق گۇر شهزىلهب
ئــسىمنى باغــداتتا هستۇلىپىــسى مه يىلــى ائبباســى خ-656 ڭرىيىنىــلالر ھىجۇغــڭنكى، موهزگۈتكــنداق بىــر زامــانالرنى باشــتىن ۆئۇشــ
 ىرۇشــھه مڭ ەئڭلىپىــسىز قالغــان زامانلىرىنىــه خڭلمانالرنىۇســۇچ يىــل م يىلغىچىلىــك بولغــان ۈئ-659يىن تــاكى ېــنــدىن كهرگۈلتۆئ
  .ۇسابلىنىدېھ

  2.ت قىلىنغانيەئه مىسىردا بهلىپىسىگهنجى ائبباسى خۇ يىلى ت-659

  .ن ىئدىهتكهش قاينىمىغا كىرىپ كۇرلمانالر ۇئۇسۇاقىتتا مۋ ۇنكى شۈچ

 يىلــى -658 ه بولــسا ھىجــرىيۇئ. ۇسابلىنىدېــخــرى ھه پڭلمانالرنىۇســۇنگىچىلىــك مۈنكى كۈگــۈ تــاكى بڭهتىملىــق جېبىــر ق
ددىين ىئبنـى ۇ ىئـززه ھادىـسۇبـ. رۇزىـد ۆئڭىنىـڭېت جۇينى جـالەئهپ، بۇى بولڭېلىپ بارغان جلالرغا قارشى ېئۇغڭ موڭلمانالرنىۇسۇم

لىپىمىـز بولمىـسا بىـز ه خڭچبىـر كىـشى بىزنىـېپ، ھۇن بولـهرگهز بۈ يـهرىـدې بـار يڭدىن باشقا كاتتا ائلىمالرنىـڭنى ۇئهۋالم هسسۇائبد
 وئغلىنـى كىچىـك ڭسـتازىنىتزى ۇئۇىن قيپىددهرىكىدىكى قوماندانى سه مۇ بڭلمانالرنىۇسۇلكى مهب. نهمىگېقانداق جىھاد قىلىمىز؟ د

 ائلىمـالر رازى هۋغـا قـازىالر ڭنىۇب. نهزىنى مىسىرغا پادىـشاھ قىلىـپ تىكلىـگ ۆئ-ز يىن ۆئېلىپ تاشالپ، كنى پادىشاھلىقتىن ېئپ ۇئهد
پ همىتـى دېا قىلغـان نلمانالرغا ائتـۇسـۇ مڭتاائالنىهللا ىئشىنى ۇ بڭتزىنىۇسىر قهىئبنى ك. ت قىلغانيەئهتزىغا پادىشاھلىققا بۇپ قۇبول

  3.رغان ىئدىۇندۇكىتىنى سۋه شڭلالرنىۇغڭ ائرقىلىق موتاائال ۇئهللانكى ۈائتىغان چ

ــى ت ــيهىئبن ــهاللۇھهھىمه رهيمى ــۇم ــانالردا موۇ ائش ــا قارشــى ۇئۇغڭ زام ــۇرلالرغ ــان بول ــپ، ۇئۇش قىلغ ــاىئپىلۇ ب ــاىئفه ت ل ۇتهرنى ت
اقىتتـا ىئـسالم دىنىنـى ۋ ۇشـۇر مهغـا وئخـشاش جـايالردىكى تـاىئپىلڭنى ۇئهۋمما شام، مىسىر ەئ: [نهگې دقنداۇىن ساناپ مدهرۇنسهم

  4.]رۇردهقلىق كىشىله ھڭ ەئه ائستىغا كىرىشكڭنىهرۇنسهل مۇتهالر تاىئفر، ۇئۇچىالردۇقوغداپ جىھاد قىلغ

 كـاپىر هلىـپهر خهگەئ «ڭ نى ىئبنى سامىت هباد ۇئهۋدىس هن ھهلگه كهققىده غازىتى ھهئتۇ قىسسىسى مۇ بڭنىف سالىھالرهلهس
  .رۇدهددىيه رهبھىگۈن شهگېد» ۇلىپىسىز جىھاد قىلىشقا بولمايدهخ«پ، ۇن قوشهدىس بىلهن ھهلگه كهقتهن ھهگېد» بولسا

مـرى  ەئڭنىـهللانكى ۈس، چـهمرلىـك ەئهبلىنهج ەئۇرگىزمـه چىقىـشى ھڭرنىهتىلهپـسهنـداق سۇنكى، بۇ بولسهدسىمىز ېئهرسه نۇش
ر هتىلهپـسهنـداق سۇن، مهبولىـدىك) ۇاملىشىدۋ داهچۈشكۈيھىسساالم چهلھ تاكى ىئسا ەئۇرۇ گۇب(ھ ۇرۇ جىھاد قىلىدىغان بىر گهبويىچ

 ۇيىنمـېدىن كڭـنىۇ، بۇاتىـدۋ چىقىۇ چىققـان، ھـازىرمۇنمـۇرۇپ بۇت بولـهنىيۇقـدىرى قـانه چىقىـشى تڭق قىلىـدىغانالرنىۇنلۇن توسقهبىل
 حَتَّى يَأْتِيَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ«: نهگېنداق دۇ مر همبهيغه پهقته ھۇب. ۇچىقىد

مىن ۆربىـر مـه ائلدىـدا ھڭتنىـهنـى قىيامهي(مـرى  ەئڭنىهللاھ ۇرۇممىتىم ىئچىدىن بىر گ ۈئڭنىېم» «أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ
قنى هنى ھهي (نالشۇمرىنى وئر ەئڭنىهللاستىدىن غالىب ھالدا ر ىئنسانالر ۈئهده قهنگهلگهك) نىنى ائلىدىغان شامالې جڭ ائيالنى-ر ەئ

                                                             
 ايىتىۋسلىم رىۇم 1
 ته ب-231 جىلىد -13» هننىھايهۋ هلبىدايهئ« 2
 ته ب-216 جىلىد -13» هننىھايهۋ هلبىدايهئ« 3
 ته ب- 531 جىلىد -28» اۋتاهف لۇئۇجمهم« 4
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ــشهب ــا قىلى ــل) رپ ــشىپ تۋن داهبى ــدۇاملى ــى ياردۇئ. ۇرى ــلىهالرن ــسىز تاش ــاكى ۇئهتكهۋم ــلن ي ــقانالر ۇئهالر بى ــان ن قارشىالش ــا زىي الرغ
  1».ۇيدهلمهزۈتكهي

ذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى يَا أَيُّهَا الَّ: نهگېنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇب
ن، هد بولىدىكهرتۇردىن كىمكى مهسىل! رهمىنلۆىئ م يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ

تـسىز، هپقهنىدىغان، كاپىرالرغا شۈيۆ كهرگهمىنلۆتىدىغان، مۇنى دوست تهللا ۇالرمتىدىغان، ۇئۇالرنى دوست تۇئهللا)  وئرنىغاڭنىۇئ(هللا
  2.ۇرىدۈلتهمنى كۋه ماالمىتىدىن قورقمايدىغان بىر قڭچىنىۇت قىلغهم ماالهۋ يولىدا جىھاد قىلىدىغان ڭنىهللا

ن هالر بىــل ۇئهۋن هتكهۋتاشــلىالرنــى  قىلىــدىغانلىقى، ۇئهلىــبه غڭھىنىــۇرۇجاھىــدالر گۇر مۇزكــه مر همــبهيغه پهدىــسته ھۇبــ
پىنى ېر سـهمىنلۆقىقىـي مـهنداق ھۇ شهن ەئۇبھىمۈ شۇب. ردىهت بهشارېن بهيدىغانلىقى بىلهلمهزۈتكهالرغا زىيان ي ۇئڭقارشىالشقانالرنى

  .ۇسابلىنىدېپ ھۇائيرىپ چىقىدىغان ىئمتىھان ائمىللىرىدىن بىرى بول

  

  :هالسۇخ

 ڭنىۇشـ. سهمس ەئۇرۇمىرسـىز يىغىلىـش دن، ەئهلمانالر بىر ىئـشقا يىغىلىـدىكۇسۇ مهگقىرى سانغا ىئۇدىن يڭنىچ ياكى ۇئۈئ) 1(
شـى ۇمىر بولم بىر ەئۇن چوقۈچت ۈئرقانداق بىر جاماەئهر ھهزهتئىينهشىدىن قۇاقىتلىق بولۋ ياكى كىچىك، داىئمىي ياكى ڭن چوۈچۈئ
ــاەئۇشــ. رزهپ ــدىال جام ــدنداق بولغان ــرلىككهرىكه ھهت ىئچى ــى بى ــه كهتن ــرۈلت ــگهن نهزلىگۆگىلى، ك ــزم ېئهتىجى ــشكىلى، خى  هردهتلهرى

  .ۇلىشتىن ساقالنغىلى بولىدېتلىشىپ قهرىنداشالر ائرا زىددىيې قهمدهلىشتىن ھېپ قۇشۇنۇتوق

ل بولمىـسا سۇئهر مهغالشسا، ىئلگىرى بىرۇ جهتكهر خىزمه بىرهر بىر تاىئپهگەئ. ۇلىدۇرۇلغا تاپشسۇئهش باش مهيىنلهمىر تەئ) 2(
 غازىتىـدا هئتۇ مـڭرنىهسـاھابىل. ۇمنى تالاليدهر ائده ىئچىدىن بىرڭزلىرىنىالر ۆئك ۇئهندهتكقىرىدا ۆئۇيداندا بولمىسا، يهمق هياكى ن

  .رۇلىلىده دڭنىۇستىقلىغانلىقى بهالرنى ت ۇئڭ نىر همبهيغه پهۋقىلغانلىرى 

 همىـرلىككەئ) تىراپ قىلىنغـانرىپىدىن ېئهت ترىەئهقتىسىدىن شۇت نهرىيۇجبه مهۋق ۇھوق (همىرىگ ەئڭنى ۇئهۋ هتك جاماەئۇب) 3(
ــابالردا ەئې كهققىــدهپــسىالتى ھه تڭنىــۇب. ۇتبىقالشــقا بولىــدهرنى تهتلهداىئــر سىياســ ــتلىرى، ەئهرىيۇجبــه مڭمىرنىــيىنكــى ب  ڭزاالرنى

 ڭرنىهسـىل» «كُلُّكُـمْ رَاعٍ وَكُلُّكُـمْ مَـسْئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتِـهِ«: نهگېـنداق دۇ مر همبهيغه پهقته ھۇب. ق توختىلىمىزۇلۇتلىرى توغرهرىيۇجبهم
  3».رهابكارلىققا تارتىلىسىلۋالردىن جاڭز پاداالر ۆئڭممىهالر پادىچى، ھڭممىهھ

ــى تۇيخهشــ ــيهل ىئــسالم ىئبن ــداق دۇ مهيمى ــن ــدهگېر دهســتىدىكىلىئــش ۈئ: [نهگې ــشىلهن ــدىغان ۇيرۇرنى ياخــشىلىققا به، كى  هۋي
ن ىئـش ۈچـ ۈئڭنىۇشـ. ۇلىـدۇتۇ تهردهزهر نهخـسلهلمان شۇسـۇتىـدىغان مۇ ىئـش تهدىس بويىچه ھهۋرائن ۇيامانلىقتىن توسىدىغان، ق

ر هگ، ەئۇر ىئـسالھ بولىـده ىئـسالھ بولـسا كىـشىلالرر ۇئهگەئ. ۇك بولىـدۈرلـۈت ىئككى تهردىن ىئبارهمىرل ەئهۋلىماالر ر، ۆئهستىدىكىلۈئ
نـى دىـن هي (هسـتىد ىئـش ۈئۇ بـڭدىن بىزنىڭنىبىلىسىلىك ائيال ۇئهس قهھم ەئكرى ه بۇبددى ەئۇ، خۇلىدۇزۇر بهلسا كىشىلۇزۇالر بۇئ
ــتُكُمْ{: كهنــدهرگهب باۋپ جــاهنــداق دۇپ ســورىغاندا مه؟ دهشــىمىز قاچــانغىچۇرۇت) هســتىدۈئ ــمْ أَئِمَّ تَقَامَتْ بِكُ ْ ــا اســ ــهِ مَ ــاؤُكُمْ عَلَيْ } بَقَ
  }.ۇاملىشىدۋددىتىچىلىك داۇرغان مۇن توغرا تۈچر ۈئهالر سىلڭمىرلىرى ەئڭرنىهسىل{

ىــپ ر كىرهمــلهگىــشىلىدىغان ائدرقانــداق ەئه ھهۋر ه پادىــشاھالر، ماشــايىخالر، ىئــشخانىدىكىلهكــتىگه تڭرنىهســتىدىكىلىئــش ۈئ
ــدېك ــش ۈئۇمــنكى ۇئۈ چــۇتى ــ قاتارىــدىن ھڭرنىهســتىدىكىل ىئ ــهللا هربىــرىگه ھڭالرنىۇائشــ. ۇسابلىنىدې ش، ۇيرۇغىنىغــا بــۇيرۇ بڭنى

 داىئـر هتكهسـىيه م–نـاھ ۇت قىلىـشى، گ داىئـر ىئـشالردا ىئتـاەئهتكه ىئباد–ت  تاەئهرگهستىدىكىلىئش ۈئ. رزهش پهكلهتوسقىنىدىن چ
  4 .]رزهت قىلماسلىقى پىئشالردا ىئتاەئ

  

 

 

                                                             
 ايىتىۋسلىم رىۇ مهۋخارى ۇب 1
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-54 ه مائىدهرۈس 2
 ايىتىۋسلىم رىۇ مهۋخارى ۇب 3
 ته ب-170 جىلىد -28» اۋتاهف لۇئۇجمهم« 4
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  رتلىرىه شڭمىرلىكنىەئ. شىنچىهب

  

مىرلىكـى كىن جىھـاد ەئې لـۇ داىئرىـسى تـارراق بولـسىمهزىپهۋ بىر تارمىقى، ڭمىرلىكىنىمىرلىكى بولسا جىھاد ەئ ەئرېسكىرى الگەئ
  .ن وئخشاشهن تامامهرتلىرى بىله شڭىرلىكىنىم جىھاد ەئۇرتلىرىمه شڭنىن ۇئۈچ ۈئڭنىۇش. ن وئخشاشهن تامامهبىل

پ، ىئككـى ۇمىرلىـك بولـش قىلىشقا خـاس ەئۇرشرىكالرغا قارشى ۇئۇمىرلىكى ممما، جىھاد ەئەئ: [ۇيدهنداق دۇئال مه يۇبقازى ەئ
  :ۇقىسىم بولىد

نـى تـار هي (ڭمىرلىكنىـدا تارمـاق ەئڭـنىۇئ. ۇكلىنىـدهن چهش بىـلۈزۈ پىالنلىرىنـى تـڭه جهۋش ۈزۈت تـه سىياسهرگهرلهسكەئ) 1(
  .ۇلىنىدتىبارغا ېئرتلىرى ېئهش) ڭمىرلىكنىداىئرىدىكى ەئ

دا بــاش ڭــنىپ، ۇئۇلغان بولــۇرۇقالر تاپــشۇلىــشىم ىئمــزاالش قاتــارلىق بــارلىق ھوقــې كهۋقــسىم قىلىــش هت تهنىــمه غهمىــرگەئ) 2(
  .ۇلىنىدتىبارغا ېئرتلىرى ېئه شڭمىرلىكنىەئ

لىنىــدىغان تىبارغــا ېئ ېئه مىنىــستىرلىكىدهر ىئجــراىئيهرتلهلىنىــدىغان شــتىبارغــا ېئچىــدا ېئۇ ائلغهســتىگمىرلىكنــى ۈئ تارمــاق ەئۇبــ
  .ۇلىدۇرت قوشه ىئككى شتهرابىئ نىتشۇ ائزاد بولهۋش ۇلمان بولۇسۇغا مڭنىپ، ۇئۇر بولهرتلهش

س ۇرۇش دهيىـنلهلنى تۇ قـهۋاپىر غا كڭنىن ۇئۈچ ائلغانلىقى ۈئهز ىئچىگ ۆئۇقىنىمۇللسۇئهمىرلىك دىنىي ىئشالر مر تارماق ەئۇزكهم
  .خى ياخشىېپ قالسا تۇر ائلىم بولهگ، ەئۇلىنمايدتىبارغا ېئش ېئۇدا ائلىم بولڭنىۇئ. سهمەئ

نكى ۈچـ. شۇ ائلىـم بولـۇ بولـسىم، ۇئۇم بولىـده قارىغاندا بىرسى كهرتلىرىگه شڭمىرلىكنىرتلىرى باش ەئه شڭمىرلىكنىتارماق ەئ
  1.]سهمنداق ەئ ۇئڭمىرلىكنىمما تارماق ەئ ەئۇقى بولىدۇم قىلىش ھوقۈكۆ ھڭمىرنىباش ەئ

 هۋقــسىم قىلىــش هرنـى تهتلهنىمه غپ، ۇئۇمىرلىـك بولــسـتىدىكى تارمــاق ەئمىرلىكــى تارمـاق ىئــش ۈئر ەئېـســكىرى الگك، ەئهمېـد
ن هن تامـامهرتلىرى بىـله شـڭ مىنىـستىرلىكىنىهرتلىرى ىئجـراىئيه شـڭنىـۇئ. سهم ەئهقىغـا ىئـگۇوقش ھۈزۈلھى تـۈن سهر بىلهنلهشمۈد

 همىـرلىكت ەئۇنداقتا بۇئ. پ بايان قىلغانۇشنى قوشۇ ائزاد بولهۋش ۇلمان بولۇسۇ مهتىدې ب-31 ڭئال كىتابىنىه يۇبنى ەئۇئ. وئخشاش
  :ۇلىدت بوهردىن ىئبارهندىكىلهۋۆر تهرتلهپ قىلىنىدىغان شهلهت

  شۇلمان بولۇسۇم) 1(

  شۇائزاد بول) 2(

  شۇن بولهتكه يهتكهباالغ) 3(

  شۇ ھوشى جايىدا بول–قلى ەئ) 4(

  شۇر كىشى بولەئ) 5(

  شۇت بولهزالىرى ساالم ەئۈزگه سهۋن هدهب) 6(

  شۇائدىل بول) 7(

  شۇ بولغان بولهاقالرغا ىئگۋ سا- هجرىبه تهۋ بىلىم هسىدهز ساھۆئ) 8(

نداق ۇر شــهگس، ەئهمرت ەئهشــى شــۇناسلىرىدىن بولۇ ىئــسالم فىقھىــشڭچىالرنىـۇمىــر بولغلىــپ ەئ ېئهســتىگۈئزىپىنــى هۋر ۇزكـهم
پ هرهھلىلىرىدىن پايدىلىنىپ ىئشالرنى بىـر ت بولغان ىئلىم ەئهن بىرگهزى بىلنداق بولمىغاندا ۆئر ۇئهگەئ.  ياخشىۇخىمېپ قالسا تۇبول

  .ۇقىلسا بولىد

  .تىمىز بىرائز توختىلىپ ۆئهدققىهر ھهرتلهر شۇزكه مهندهۋۆت

                                                             
 رهتله ب-39، -37ناملىق كىتابى » هلتانىيۇسسۇھكامهلئهئ «ڭئالنىه يۇبهئ 1
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  :شۇلمان بولۇسۇم) 1(

نـداق ىئـشالرغا ۇنـى مي يولـسىز، ۇئهنلۈتۈمرانلىق قىلىشى پۈكۆلمانغا ھۇسۇ مڭبتىنكى، كاپىرنىهۋه سۇرت قىلىنىشى شه شڭنىۇب
  .سهمس ەئۇرۇتئىي ده قهتترىەئهسسىتىش شهد

  :هندىكىچهۋۆلىللىرى تهرىئ ده شڭنىۇب

 ۇيدهنداق دۇتاائال مهللا :ْولَ وَأُولِـي الْـأَمْرِ مِـنْكُم ُ قـا، هللا! رهنلمىۆىئ مـ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُـوا أَطِيعُـوا اللَّـهَ وَأَطِيعُـوا الرَّسـ
  1.الرڭت قىلى ىئتاەئهرگهستىدىكىلالردىن بولغان ىئش ۈئڭۈز ۆئهۋ هرگهمبهيغهپ

  .تتىهرسۆشىنى كۇمىن بولۆ وئخشاش مهزلىرىگ ۆئڭرنىهستىدىكىل ىئچىدىكى ىئش ۈئڭرنىهمىنلۆتاائال مهللا هتتهر ائيۇزكهم

 وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۇيدهرمهشى يول ب قارهرگهمىنلۆرگىز مه كاپىرالرغا ھهللا.2  

 هپـسىرىده ت-4 ڭتنىـهر ائيۇزكـهبى مۇرتـۇنى قۇبـ. ۇلمايـدۇلىشىغا يول قويېۋۇ باشلىق بولهستىگ ۈئڭلماننىۇسۇ مڭنى كاپىرنىهي
  .بايان قىلغان

 َيَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِين ر كاپىرالرغا هلر سىهگەئ!  رهمىنلۆىئ م
  3.رهن زىيان تارتىپ قالىسىله بىلڭنىۇ، شۇرىدۇياند) فرىغاۇنى كهي(الرغا ڭرنى ائرقاهالر سىلالر، ۇئڭت قىلساىئتاەئ

. ۇت قىلىـشقا بولمايــد كاپىرغـا ىئتــاەئهاسـى بــويىچززهقه تڭتنىــهر ائيۇزكـهم. رۇت قىلىــشت ىئتـاەئهمىــرگلىپـى ەئه تڭمىرلىكنىـەئ
  .سهمس ەئۇرۇتئىي دهشى قۇ بوله ىئشىغا ىئگڭلمانالرنىۇسۇ مڭك، كاپىرنىهمېد

ر همـبهيغه پهقـته ھۇ بلَامُ يَعْلُـو وَلَـا يُعْ«: نهگېـنـداق دۇ م ْ ن ۈسـتدىن ۈئڭـنىپ، ۇئۇنـسهك ىئـسالمغا مۈنلۈسـتۈئ» «لَـىالْإِسـ
  4».ۇلىشقا بولمايدېۋلىۇب

  .سهمس ەئۇرۇشى دۇن بولۈستلماندىن ۈئۇسۇ مڭ، كاپىرنىۇسابلىنىدېك ھۈنلۈستمىرلىك بىرخىل ۈئەئ

 ڭنىكاپىرالر  وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا: ۇرىدۇم چىقىپ تهزىدىن ھۆ سۇنۇ مڭتاائالنىهللا هنه مۇب
  5.رۇندۈستۈئ) ھىدۋه تهلىمهنى كهي(زى ۆ سڭنىهللاس قىلدى، هپ) لىمىسىنىهرىك كېنى شهي(زىنى ۆس

 هۋرتىـهزىنى مۆ سـڭنـى كاپىرالرنىـهي (هتـتهھه جهۋرتىـهمكىن ـ بىـرى، مۇپـسىر قىلىـش مـهن تهتنـى ىئككـى خىـل يـول بىـله ائيۇب
  .)س قىلدىه پهتتهھهرىئ جهزىنى شۆ سڭنى كاپىرالرنىهي (هتتهھهرىئ جه بىرى، شهنهي.) س قىلدىه پهتتهھهج

مىرلىكـى  ەئرېسكىرى الگەئ هۋ، جىھاد هسىلهرت قىلىنغان بىر مهقالردا شۇق بارلىق ھوقۇللەئه ىئشلىرىغا تڭلمانالرنىۇسۇ مۇمانا ب
  .ۇسابلىنىدېملىسىدىن ھۈج ڭقالرنىۇ ھوقۇ شهنبولسا، ەئ

  

 داىئرىـسى ڭنىـم سوراشقا بولسا ۇئه؟ ياردۇم سوراشقا بوالمدهشرىكتىن ياردۇجىھادتا م: ۇلىدۇغۇنداق بىر سوائل تۇ مهرده يۇب
  ؟ۇقانچىلىك بولىد

ــى بهي.  بــارۇلىلمــهســلىكنى ىئــسپاتاليدىغان دهمس ەئۇرۇ دهســىلىده مۇبــ  ه گ رهمــبهيغهشــرىك پۇنى بىــر مۈدىــر غــازىتى كــهن
تَعِينَ بِمُـشْرِكٍ«: غاڭنى ۇئڭ نىر همبهيغهلىپىنى قويغاندا پهن غازاتقا چىقىش تهلمانالر بىلۇسۇم ْ ن هم! تهقايتىـپ ك» «ارْجِعْ فَلَـنْ أَسـ
  .رۇدىسىده ھڭنھانى ەئهاللهزىيه رهنلىكى توغرىسىدىكى ائىئشهرگهاب بۋپ جاه د6»نهم سورىمايمهشرىكتىن ياردۇ مۇرگىزمهھ

                                                             
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي- 59 نىسا هرۈس 1
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-141 نىسا هرۈس 2
 ته ئاي-149 ئال ئىمران هرۈس 3
 دىسه ھ-1268ت هب-106 جىلىد - 5ناملىق كىتابى » لىلهغ لۇائۋئىر «ڭلبانىنىهيىخ ئه ش،ايىتىۋتنى رىۇدارى ق 4
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-40 هبۋۆ تهرۈس 5
 ايىتىۋىم رىسلۇم 6
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ت قىلغـان ه ھىجـرهدىنىگهككىدىن مه مڭ نىر همبهيغه پۇ بولسىمۇئ.  بارۇلىلمهقنى ىئسپاتاليدىغان دۇسلۇرۇ دهنه يهسىلىده مۇب
ين غـازىتى هنۈ ھـهنه ي1دىـسى،هشـرىكنى يـول باشالشـقا سـالغانلىقى توغرىـسىدىكى ھۇن بىـر مهگېيقىت دهرى ۇئ ىئبنهاللۇچاغدا ائبد

  2.دىسىهى ھت ائلغانلىقى توغرىسىدىكه قورال ائرىيهۋر كىيىم ۈمۆدىن تهييهمان ىئبنى ۇئۋفه سڭ نىر همبهيغهنى پۈك

 كىن ۇئې لـۇن بولـسىمهلـگهر كهدىـسلهن ھۇرغـۇم سـورىغانلىقىغا ائىئـت نه يـاردهزىـد ۆئڭنىڭهشرىكالردىن جۇ مڭ نىر همبهيغهپ
  .نهپ قارايمهس دهمك ەئه پىكرى بىردڭ ائلىمالرنىهسىلىده مۇن بۈچ ۈئڭنىۇن شه م3.ۇت بواللمايدهججۆر ھهدىسلهھ

  :يتقانداغىپ ېئېي

ق توسقانهتلۇم سوراشتىن مهشرىكالردىن ياردۇر مهكلهلۆردىن بىر بهھلى ىئلىمل ەئ.  

ــيه رهائىئــش ــ ەئهاللهزى ــان هججۆ ھــڭنھانى ــپ ك«ت قىلغ ــهن ھهم! تهقايتى ــاردۇ مۇرگىزم ــد» نهم ســورىمايمهشــرىكتىن ي ن هگې
 قـارار هۋھىھلىقتا هر سـهدىـسلهغـا قارشـى ھڭنىدىـس، ۇئه ىئـسپاتالنغان ھۇبـ: نهگېـنـداق دۇالر مپ ۇئۇرۇلىـل قىلىـپ تـهدىسىنى دهھ
  4.يىنې قۇا قىلىشمۋهلغانلىقىنى دۇرۇلدىن قالدهم ەئڭدىسنىه ھۇن بۈچ ۈئڭنىۇش. ۇيدهلمهر كهۋغا باراڭنىلىشتا ۇئېئ

  5.ملىسىدىنۈ جڭزقاراشقا قايىل بولغانالرنىۆ كۇشۇ مۇالردىن باشقىالرم ۇئهۋنزىر، جوزجانى ۇىئبنى م

م هشــرىكتىن يــاردۇ مۇرگىزمــهن ھهم! تهقايتىــپ ك«دىــس هققىــدىكى ھهم ســوراش ھهاندىن يــاردۋفهر، ســهكلهلۆ بىــر بــهنه ي
نىـسى ۈن كيهنۈ ھـپ ۇئۇيىن بولـېـ تـارىخى كڭدىـسىنىه ھڭاننىۋفهنكى سـۈ چـۇرىـدۇلـدىن قالدهمدىـسنى ەئهن ھهگېد» نهسورىمايم

  .رىغا قويدىۇن قاراشنى وئتتهگې بولغان ىئش ىئدى دهنىسىدۈدىر كهالقىسى بۋۋبولغان ىئش ىئدى، ائ

) ققاۇسلۇرۇنى دهي(باھلىققا ۇيىن مېلغاندىن كۇكىن توسېلغانلىققا قايىل بولمىغان لۇرۇلدىن قالدهمقىرىقى ەئۇ يه ىئچىدڭالرنىۇئ
  . بارۇرم قايىل بولغانالهنگهگېن دهرىلگېت بهىئجاز

 هۋ غازاتقـا چىقىـشىغا هن بىلـلهزى بىـل ۆئڭشـرىكالرنىۇ مڭمىرنىـر ەئهكلهلۆ بىـر بـهنهي: [ۇيـدهنـداق دۇلھـازىمى مكـرى ەئه بۇبەئ
بىرىنچىــسى ـ . رىغــا قويــدىۇن قاراشـنى وئتتهگېــقى بــار دۇرىش ھوقــېــت بهخــسۇن رهرت بىــلهم سوراشــقا ىئككــى شــهالردىـن يــاردۇئ
شـرىكالر ۇ مىئككىنچىـسى ـ ۇئ. كهرېـشـى كۇن بولهشـكۈت چهغا ھـاجڭنىۇ شهۋ ىئچىدىكى سانى ائز ڭرنىلمانالۇسۇم) ڭشرىكالرنىۇم(

  .شى الزىمۇنچلىك بولهشتىن يىراق، ىئشۈرۈتۆ كڭتوپىال

د ۇجـۋه مڭرتنىه ىئككـى شـۇبـ. سهمس ەئۇرۇم سورىـشى دهالردىـن يـارد ۇئڭمىرنىـن، ەئهرت يوقىلىـدىكه ىئككى شۇقاچانىكى ب
  .سۇرۇم سورىشى دهالردىن ياردن ۇئهشى بىلۇبول

م هدىيلىرىـدىن يـاردۇھهقـا يۇينه قۇنه بر همبهيغهسىلغان، پ ېئهدىسكهت قىلغان ھهايۋ رى ىئبنى ائبباس هاللۇدا ائبدڭنىۇالر بۇئ
  .م سورىغانه ياردهىدڭېازىن جۋهنىسى ھۈين كهنۈييىدىن ھهمان ىئبنى ۈئۋفهس. نهرگهك بهرې ك– هرسهالرغا ن ۇئهۋسورىغان 

 هاللهزىيه رهنكى ائىئشۈچ. شتىهزلهركه مهنگهگې دۇم سورىسا بولىدهزقاراش كاپىردىن ياردۆائخىرقى ك‹: دىېنداق دۇلىماالر مۆئ
  6]›.ۇلىدۇرۇلدىن قالدهمىس ەئده ھا ۇئڭۇدىمىي ىئدى، شهدىسى قهققىدىكى ھهنىسى ھۈدىر كه بڭنھانىەئ

 هدىـس ائىئـشه ھا ۇئڭۇىئـپ، شـهدىـسى زهن ھهلـگهق كۇلـۇم سـوراش توغرهدىيالردىن يـاردۇھه يڭ ىئبنى ائبباسنىهاللۇن ائبدهم
  .نهپ قارايمه دۇرالمايدۇلدىن قالدهمدىسىنى ەئهھ ھھىهن سهلگهم سورىماسلىق توغرىسىدا كهشرىكتىن ياردۇ مڭنھانى ەئهاللهزىيهر

  .ش قىلمىغانۇرزى ۇئان ۆئۋفهكىن سېدىس له ىئسپاتالنغان ھك، ۇئهلسه كهدىسىگه ھڭاننىۋفهمما سەئ

ت قىلىـدىغان هقىغا دااللۇسـلۇرۇ دڭم سوراشـنىهدتىـن كـاپىردىن يـاردهھمىئمـام ەئ: [ۇيـدهنـداق دۇلـى مهنبهلھ ەئهدامۇىئبنى قـ
 ۇ، مانـا بـۇت قىلىـده دااللهنـگهگې دۇم سورىـسا بولىـدهاقىتتـا يـاردۋن هشكۈت چه ھاجۇزىمۆ سڭقىنىه، خىرۇت قىلىنىدهايۋدىس رىهھ

. ۇتىلىـدرت ېئهشـى شـۇ پىكرى ياخشى بولهققىدهلمانالر ھۇسۇ مڭم سورىلىدىغان كاپىرنىهدا ياردڭنىۇب. زقارىشىۆ كڭىئمام شافىئىنى
                                                             

 دىسه ھ- 3905ايىتى ۋخارى رىۇب 1
 ايىتىۋ ھاكىم قاتارلىقالر رىهۋد هھمهئى، ئهسهد، نۇۋ داۇبهئ 2
 ايىتىۋ تىرمىزى رىهۋد ۇۋ داۇبهئ 3
 ته ب-218ناملىق كىتابى » لئاسارهخى مىنۇنسهلمهۋناسىخى  نه ئ فىۇلئىئتىبارهئ «ڭلھازىمىنىهكرى ئه بۇبهئ 4
 ته ب-456 جىلىد -10» بىيرهك لۇرھهششهۋغنى ۇلمهئ« 5
 ته ب-219» خىۇنسهلمهۋناسىخى  نه ئ فىۇلئىئتىبارهئ« 6
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

 پىكرىنى ڭجاھىدالرنىۇ مهۋچى ۈتكهۋمسىز تاشلىهنكى بىز ياردۈس چهمس ەئۇرۇم سوراش دهارددىن يڭنىۇنچ قىلىنمىسا بهر ىئشهگەئ
نچـسىز هىئش. م سوراشـتىن توسـقانهردىن يـاردهنچ قىلىنمايـدىغان كىـشىله ىئچىـدىكى ىئـشڭلمانالرنىۇسـۇچىغا وئخشاش، مۇتقۇچالغ

  1.] توسىمىزۇخىمېم سوراشنى تهكاپىردىن يارد

زى ۆ زىكـرى قىلغـان سـهرھىـسىده شڭدىـسىنىهن ھهگېـد» نهم سـورىمايمه يـاردۇرگىزمـهشرىكتىن ھۇن مهم «ڭىينىۋهۋهىئمام ن
ال ائسـتىدا ۋھـن ەئهشـمىگۈت چهم سوراشـقا ھـاجهغازاتتا كاپىردىن يارد«دىسنى ه ھنكى ۇئۈ چۇ وئخشايدهزىگۆ سڭدامىنىۇىئبنى ق
ىـي ۋهۋهىئمـام ن. نهرگۈلتـهن بابتـا كهگېد» كروھهال ائستىدا مۋھزقارىشى ياخشى بولمىغان ەئۆققىدىكى كه ھڭنالرنىلماۇسۇياكى م

  2.نلىكىنى زىكرى قىلغانهزى ىئكۆ سڭ ىئمام شافىئىنىڭزنىۆ سۇ بهنهي

  . بارۇرمهنلهگېن دهرىلگېت بهخسۇيىن رېن ىئدى، كهنگهكلهم سوراش چه ياردهىئچىد ڭلىماالرنىۆئ: [ۇيدهنداق دۇكانى مۋهش

نى ىئمـام شـافىىئ ۇبـ.  تـوغرىراقىڭ ەئڭرنىهزلۆزقـاراش، سـۆ كۇمانـا بـ«: نهگېـنـداق دۇناملىق كىتابتـا م» لخىسهتتەئ«ھافىز 
  ».ق بايان قىلغانۇ وئچۇمهاللۇھهھىمهر

ت هايۋنى ىئمام شافىىئ رىـۇب. رىغا قويغانۇھ وئتتۇرۇ بىر گهنهلىكىنى ائلىمالردىن يسهمس ەئۇرۇ دڭم سوراشنىهشرىكتىن ياردۇم
  .قىلغان

 پاسىقالر هۋكاپىرالر «: كىۇت قىلىنىدهايۋنداق رىۇ پىكىرداشلىرىدىن شڭنىم ۇئه ھهنىفه ھۇبناملىق كىتابتا ىئمام ەئ» ھرهلبەئ«
ان ۋفهنىـسى سـۈين كهنۈ ھـڭ نىـر همـبهيغهالر پۇئ. سۇرۇم سـوراش دهاردالردىن يـ قىلسا ۇئه رىائيهكلىمىلىرىگه چهۋق ۇيرۇ بڭنىهللا

  .ۇرىدۈلتهلىل قىلىپ كهم سورىغانلىقىنى دهييىدىن ياردهمىئبنى ۈئ

ممىـــسى ه ھڭالرنىـــۇئ. ۇلىـــشىم ھاســـىل بولىـــدېىـــسىدا كرۇ وئتتڭقالرنىـــۇملۇن رهلمانالر بىـــلۇســـۇم: ڭ نىـــر همـــبهيغه پهنهي
  .ۇرىدۈلتهلىل قىلىپ كه دۇىرىنىمۋه خۇب» نهگې دۇ قارشى غازات قىلىدهنگهشمۈ بىر دهنهينىدىكى يه كڭلمانالرنىۇسۇم

. سۇرۇش دم سـوراهنـاپىقتىن يـاردۇن مه ىئتتىپـاقى بىـلڭبـارلىق ائلىمالرنىـ«: نهيىلگېنداق دۇ مهنهناملىق كىتابتا ي» ھرهلبەئ«
ن ه ىئتتىپـاقى بىـلڭائلىمالرنىـ» .لىلـىه دڭنىـۇم سورىغانلىقى به دوستلىرىدىن ياردڭنى ۇئهۋي هب ىئبنى ۇئهاللۇ ائبدڭ نىر همبهيغهپ

م ه پاسـىقالردىن يـاردهۋپىرالر ر كـاهھلـى ىئلىمـلزى ەئه قاتـارلىق بهىيۋهھـاد. سۇرۇم سـوراش دهكاپىرالرغا قارشى پاسىقالردىن يـارد
 كـونترول هتتهن ھـالهۋۆلمانالر ىئچىـدىكى وئرنىنـى تـۇسـۇ مڭ پاسـىقالرنىهۋم سـورالغان كـاپىر همما ياردس، ەئهمس ەئۇرۇسوراش د

  خـاس بىـرڭلىپىنىـهركىپ تاپقـان خهلمانالردىن تۇسۇزىدىغان مۈرگۈھكاملىرىنى يت ەئرىەئهستىدىن شالر ۈئن، ۇئۈچش ۈئۇرۇقىلىپ ت
  .رت قىلدىهننى شهگې دۇس بولىدۇرۇملىرى بولسا دهھ ائدۇرۇگ

 ڭالرنىـنكى، ۇئهھـالهۋ غازاتقا چىقاتتى، هن بىرگه بىلر همبهيغهناپىقالر پۇ بولغان مهن بىرگه بىلڭنى ۇئهۋي هب ىئبنى ۇئهاللۇائبد
  3.] ىئدىهتته ھالنهۋۆنداق تۇلمانالر ىئچىدىكى وئرنى ائشۇسۇم

ۇچقانـداق قـارىمېرىسىدا ھۇ وئتتڭرنىهدىسلهن ھهلگهق كۇلۇم سوراش توغره، غازاتتا كاپىرالردىن ياردهزقارىشىمچۆ كڭنىې م 
. كهرېـ قـارىتىش كهن ھـالىتىگهييەئۇ مڭم سوراشنىهبىرىنى ياردره ھڭرنىهدىسله ھۇئ. رۇچىدۈ ياخشى بىلگڭەئهللا قارشىلىق يوق، -

م ه يـاردهزىـد ۆئڭنىـڭهدىـسى كـاپىردىن جهن ھهگېـد» نهم سورىمايمهشرىكتىن ياردۇ مۇرگىزمهن ھهم «ڭنھانى ەئهاللهزىيه رهائىئش
  .مىيۇكمى وئمۆ ھڭدىسنىه ھ، ۇئۇشقا قارىتىلىدۇسوراشتىن توس

ولُ خَـرَجَ«: رۇنـدۈچت قىلغـانلىقى ۈئهغا دااللڭنىۇكىستى شې تڭدىسنىهبى، ھهۋه سڭيىشىمنىې دهزىد ۆئڭشنىۇرۇئ ُ لَّى اللَّـهِ رَسـ َ  صـ
حَابُ فَفَـرِحَ وَنَجْدَةٌ جُرْأَةٌ مِنْهُ يُذْكَرُ كَانَ قَدْ رَجُلٌ أَدْرَكَهُ الْوَبَرَةِ بِحَرَّةِ كَانَ فَلَمَّا بَدْرٍ قِبَلَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ ْ و أَصـ ُ لَّى اللَّـهِ لِرَسـ َ  عَلَيْـهِ اللَّـهُ صـ

يبَ لِأَتَّبِعَـكَ جِئْتُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ لِرَسُولِ قَالَ أَدْرَكَهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ، حِينَ وَسَلَّمَ ِ ولُ لَـهُ قَـالَ ، مَعَـكَ وَأُصـ ُ لَّى اللَّـهِ رَسـ َ  عَلَيْـهِ اللَّـهُ صـ
برى هۋلـۇتهرره قاراپ چىقىـپ ھهپكهرهدىر ته بر همبهيغهپ» بِمُشْرِكٍ أَسْتَعِينَ فَلَنْ فَارْجِعْ قَالَ لَا،: قَالَ »وَرَسُولِهِ؟ هِبِاللَّ تُؤْمِنُ«: وَسَلَّمَ

. لىنـاتتىنلىكـى تىلغـا ېئه ىئكتلىك شـىجاەئهۋتلىـك رەئۈ جڭمنىـه ائدچراشـتى، ۇئم ۇئهن بىـر ائده زات بىـل ۇئهندهلگه كهرگهن يهگېد
 ه گر همـبهيغهچراشـقاندا پن ۇئه بىـلر همـبهيغهم په ائدۇئ. شـتىۇشـال بولۇ خهندهرگۆمنى كه ائد ساھابىلىرى ۇئڭ نىر همبهيغهپ
 هۋهللا«: دىېـنـداق دۇ مر همـبهيغهپ› .لـدىمهپ كهي دهرىـش ېئهتـكهنىمه غهن بىـرگهن بىـلهگىـشىپ سـا ەئڭن ساهم‹: دىېنداق دۇم

                                                             
 ته ب-456 جىلىد -10» بىيرهك لۇرھهششهۋغنى ۇلمهئ« 1
 ته ب- 198جىلىد -12» ىيۋهۋهننه ئرھهش سلىم بىۇھىھ مهس« 2
 ته ب-44 جىلىد -8» تارۋهئ لۇيلهن« 3
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

 ۇرگىزمــهن ھهم! تهقايتىــپ ك«: دىېــدنــداق ۇ مر همــبهيغهپ. دىېــد› يــاق‹: مه ائدۇئ» ن؟همــسهرۈلتهلىغا ىئمــان كۇســه رڭنىــهللا
  1».نهم سورىمايمهشرىكتىن ياردۇم

: ۇيـدهنـداق دۇ مۇئ. رۇ قاتارىدىنـدڭنىـ ۇئۇدىـسىمه ھڭ نىـرا هپ، بۇر بار بولـهدىسلهن ھۇرغۇرىدىغان نۈندهچلۈدىسنى كه ھۇب
 فَقَـالَ فَقُتِـلَ قَاتَـلَ ثُمَّ فَأَسْلَمَ قَاتِلْ ثُمَّ أَسْلِمْ قَالَ أُسْلِمُ وَ أُقَاتِلُ اللَّهِ رَسُولَ يَا فَقَالَ بِالْحَدِيدِ مُقَنَّعٌ رَجُلٌ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ لَّهُال صَلَّى النَّبِيَّ أَتَى«

نـداق ۇلىـپ مېن بىـر كىـشى كهر قالپاق كىـيگۈمۆشىغا تې قڭ نىر همبهيغهپ» «رًاكَثِي وَأُجِرَ قَلِيلًا عَمِلَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ
» ش قىلغىنۇريتقىن، ائندىن ۇئال ىئمان ېئۋۋائ«: ر همبهيغهپ› ؟ۇمياتيېئ نامىئ ىكاي ۇميالىق شۇرۇئ لاۋۋائ! هاللۇلۇسهىئ ر‹: دىېد
 هجىــرگپ ەئۆل قىلىــپ، كــهمم ائز ەئه ائدۇئ«: ر همــبهيغهپ. لــدىۈرۈلتش قىلىــپ ۆئۇريىن ۇئېــلمان بولــدى، كۇســۇم مه ائدۇئ. دىېـد
  2.دىېد» رىشتىېئ

 وَرَجُلٌ أَنَا غَزْوًا يُرِيدُ وَهُوَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ أَتَيْتُ«: ۇىلىنىدت قهايۋنلىكى رىهگېنداق دۇ مڭسافنىهيب ىئبنى يهبۇخ
 بِالْمُـشْرِكِينَ نَـسْتَعِينُ لَـا إِنَّا قَالَ لَا قُلْنَا أَسْلَمْتُمَا؟ أَوَ قَالَ مَعَهُمْ نَشْهَدُهُ لَا مَشْهَدًا قَوْمُنَا يَشْهَدَ أَنْ نَسْتَحْيِي إِنَّا فَقُلْنَا نُسْلِمْ وَلَمْ قَوْمِي مِنْ

ن، هتىپتىكېۋ قىلىـه بىـر غـازاتنى ىئـرادر همبهيغهلدىم، پهشىغا كې قڭ نىر همبهيغهن پهم» مَعَهُ وَشَهِدْنَا فَأَسْلَمْنَا قَالَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى
مىمىـز ۋهن بىـز قهتهقىـقهھ‹: قۇدېـبىـز د. لمان بولمىغـانۇسـۇ م)ادغـاچ ۇئ(ق، بىز ۇن ىئدهلگهم كهمىمدىن بىر ائدۋه قڭنىې مهۋن هم

» ر؟هيتامـسىلر ىئمان ېئهسىل«: دىېنداق دۇ مر همبهيغهپ› . قاتناشماسلىقتىن ھايا قىلىمىزهن بىرگهالر بىلنغا ۇئۇقاتناشقان بىر سور
» .م سـورىمايمىزهشـرىكالرغا قارشـى يـاردۇشـرىكالردىن مۇبھىـسىزكى، بىـز مۈش«: دىېـنـداق دۇ مر همـبهيغهپ. قۇدېـد› يـاق‹: بىز
  3›.قۇ قاتناشتهن بىرگه بىلر همبهيغه پهۋق ۇيتتبىز ىئمان ېئ‹: دىېيب دهبۇخ

 جـاوز إِذَا َحتى أُحُدٍ يَوْمَ خَرَجَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيَّ أَنَّ«: ۇت قىلىنىدهايۋپ رىهنداق دۇ دىن مسساىئدى يىد ەئهمۇ ھۇبەئ
 وَقَـدْ: فَقَـالَ قينقـاع، بنـي مـن مواليـه مـن سـتمائة فـي أُبَـيِّ بْـنُ اللـهِ عَبْدُ: قَالُوا هَؤُالَءِ، مَنْ : فَقَالَ خَشْنَاء، بكتيبة هو فَإِذَا داعالو ثنية

نىـسى ۈد كۇھـ ۇئر همـبهيغهپ» شْرِكِينَالْمُـ عَلَـى بالْمُـشْرِكِينَ نَـسْتَعِينُ الَ فَإِنَّا فليرجعوا مروهم: قال الله،  رسول يا الَ: قَالُوا أَسْلَمُوا؟،
 ۇۋائ«: دىېـنـداق دۇ مر همـبهيغهپ. ردىۆننى كـۇار قوشـۋگىـڭهتىـپ بىـر جېۋتىن تاغـدىن ۆئهگېـىدا دۋل ۇتهنىيهتتاكى سهچىقتى، ھ

نـداق ۇ مر همـبهيغهپ› .مه ائد600دىيلىرىـدىن ۇھهقـا يۇينه قۇنـهن بهي بىـلهب ىئبنـى ۇئهاللۇبدائ‹: يىشتىېنداق دۇالر مۇئ» ر؟هكىمل
الرنـى ۇئ«: دىېـنـداق دۇ مر همـبهيغهپ› !هاللۇلۇسـهيـاق، ىئ ر‹: يىشتىېنداق دۇر مهساھابىل» ؟ۇپتىمۇلمان بولۇسۇالر مۇئ«: دىېد
  4».م سورىمايمىزهشرىكالرغا قارشى ياردۇشرىكالردىن مۇن مهتهقىقهبىز ھ! نۇتسهالر، قايتىپ كڭۇيرۇب

 قارشـى هرگهدىـسله ھۇبـ. قۇنىسى وئچهققىدىكى مهش ھۇم سوراشتىن توسه ياردهزىد ۆئڭنىڭه، كاپىرالردىن جڭرنىهدىسله ھۇب
  .دىس يوقهھ

دىن ڭـنىلكـى ۇئهپ يـوق بهق گۇلـۇم سورىغانلىق توغره ياردهدڭهزىدىن ج ۆئڭاننىۋفهدا سڭنىك، ۇئهلسه كهدىسىگه ھڭاننىۋفهس
 قـارىتىش هرىگۈن بىر تهييەئۇ مڭم سوراشنىهدىسنى كاپىردىن يارده ھۇالشقا بڭۇش. م سورالغانهلىش ائرقىلىق ياردت ېئهقورال ائرىي

  .كهرېك

ن هگېـد» ۇرىـدۈندهچلۈ كۇنمـهم بىله دىننـى پاسـىق ائدۇن بـهتهقىـقهھهللا» «الْفَـاجِرِ بِالرَّجُـلِ الـدِّينَ هَـذَا ؤَيِّدُيُ اللَّهَ إِنَّ«ر هزىلهب
شـرىكتىن ۇ مهدىـسته ھۇممـا بـەئ. ۇرىـدۈلتهت قىلىـپ كهججۆ پاسىقنى ھۇشقا قاتناشقان بۇر ۇئهن بىرگهلمانالر بىلۇسۇ مهۋدىسنى هھ

ق ۇلــۇ قىسسىــسى توغرڭ پاســىقنىۇبــ. سهمت ەئهقــسهرىك مېنكى پاســىقلىقتىن شــۈىــل يــوق چــلهچقانــداق دېم ســورىغانلىققا ھهيـارد
 ڭنيانىـۇد. رىكنى ائشكارا قىلمىغان ىئـدىې ىئسالمنى ائشكارا قىالتتى، شنىق بولغانكى، ۇئپ ېئه گۇن شهر بىلهدىسلهن باشقا ھهلگهك

  .ۇلىدۈزۈرگۈھكاملىرى زاھىرىغا يەئ

 مَعَهُ مِمَّنْ لِرَجُلٍ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ«: ۇت قىلىدهايۋنلىكىنى رىهگېنداق دۇ مڭ نى هيرهرۇ ھۇبخارى ەئۇىئمام ب
: نهگېـنـداق دۇ مهمـگه بولغـان بىـر ائدهن بىرگهزى بىلا قىلىدىغان، ۆئۋه ىئسالمنى در همبهيغهپ» النَّارِ أَهْلِ مِنْ هَذَا: الْإِسْلَامَ يَدَّعِي

  5».رۇھلىدىند دوزاخ ەئۇب«
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

ت قىلغــان هايۋزاىئــدىن رىــۇلخن ەئۋۆبىلجــم ىئبنــى ەئهكــس ەئڭرانىينىــهبهت: [ۇيــدهنــداق دۇق مۇلــۇم توغره ائدۇر بــهجهىئبنــى ھ
 فُـالنٌ كَـانَ إِذَا اللَّـهِ، رَسُولَ يَا: قُلْنَا النَّارِ، فِي هُوَ: قَالَ الْقِتَالِ؟ فِي يَجزِئ فُالنٌ اللَّهِ، رَسُولَ يَا: قُلْنَا: قَالَ«: نهلگهق كنداۇ مهدىسىدهھ

لَّمَ لَيْـهِعَ اللَّهُ صَلَّى: قَالَ نَحْنُ؟ فَأَيْنَ النَّارِ، فِي جَانِبِهِ وَلِينِ وَاجْتِهَادِهِ عِبَادَتِهِ فِي َ  فِـي عَلَيْـهِ نَـتَحَفَّظُ فكُنَّـا: قَـالَ النِّفَـاقِ، أَخْبَـثُ ذَلِـكَ: وَسـ
: دىېـنـداق دۇ مر همـبهيغهپ. قۇدېـد› تىـدىېت) كاپىرالرغـا (هدڭهپاالنى، ج! هاللۇلۇسهىئ ر‹: بىز: ۇيدهنداق دۇم مهكسەئ» الْقِتَالِ

مـشاقلىقىدا دوزاختـا، بولـسا ۇ يهۋ ىئبادىتى، ىئجتىھـادى ڭزىنىر پاالنى ۆئهگەئ! هاللۇلۇسهىئ ر‹: قۇدېبىز د» .رۇوزاختىدم ده ائدۇئ«
بىـز ‹: ۇيـدهنـداق دۇم مهكـسەئ» .رۇ پاسكىنىـسىدڭ ەئڭناپىقلىقنىـۇ مۇ ائشـهنەئ«: نهگېـنـداق دۇ مر همبهيغهپ›  بولىمىز؟هدهبىز ن

  1]›.قۇن قوغدىلىناتته بىلڭنىشتا ۇئۇرۇئ

. چقانـداق چىگىـشلىكى يــوقې ھڭرنىـهلىللهقىرىقى دۇن يـهلـگهق كۇلــۇش توغرۇم سوراشـتىن توسـهن، غازاتتـا كـاپىردىن يـاردهم
ن هقالر بىـلۇملـۇر ره سـىلادنـىقېي تاپـ» «وَرَائِكُـمْ مِـنْ عَـدُوًّا وَهُـمْ أَنْـتُمْ وتَغْزُونَ صُلْحًا الرُّومَ سَتُصَالِحُونَ«: ڭ نى هاللۇلۇسهت رهقهپ
دىن ڭـنىدىـس ۇئهن ھهگېـد» ره قارشـى غـازات قىلىـسىلهنگهشـمۈبىـر د) چىنچـىۈئ(الردىكى ڭينىه كهن بىرگهالر بىلپ، ۇئۈزۈلىشىم تېك
  2.نهپ قارايمهسنا دهستۇم

رنـى ىئـسپاتالپ هلىلله، د ۇئۇن بولـسىمهرگۈلتـهن بابتـا كهلـگهق كۇلـۇم سوراش توغرهشرىكالردىن ياردۇدىسنى مه ھۇكانى بۋهش
م سـوراش همـدىن يـاردهشـرىك بولغـان ائدۇكى، مۇ شـهالسـۇ زاھىرىـدىن چىققـان خڭرنىـهلىللهد: [نهگېـنـداق دۇيىن مېـبولغاندىن ك

  3.]سهمس ەئۇرۇق دهتلۇم

پ ه قارشــى دهرگهلىلــلهن دهلــگهق كۇلــۇش توغرۇم سوراشــتىن توســهشــرىكالردىن يــاردۇدىــسىنى مه ھڭرنىــهكانى زى مىخبۋهشــ
 ۇبى شــهۋه ســڭنىــۇب. سابلىمىدىېــ ھۇپمــهلىــل دهقىغا دۇســلۇرۇد) ڭم سوراشــنىهشــرىكتىن يــاردۇم(دىــسنى ه ھ ۇئهمــدهقارىمىــدى ھ

شــنى ۇش يــاكى توسۇيرۇ بــپ، ۇئۇن بولــهلــگهن كهرى بىــلېرىش خــاراكتېــر بهۋهدىــسى خه ھڭرنىــهمكىنكى، زى مىخبۇشــى مــۇبول
  .سنا ىئدىهستۇدىن مڭنى ائلغان بولسا ۇئهز ىئچىگشنى ۆئۈكۆ ماختاش ياكى سهرتىپ بويىچهر تهۋهر خهگەئ. ۇيدهرمۈندهشۈچ

 هز ىئچىـگ ۆئهشـنى بىلـلۈكۆ سهۋقلىمـا ماختـاش ۇ تولپ، ۇئۇقلىمىـسى بـار بولـۇتول ڭدىسىنىه ھڭرنىهكى، زى مىخبۇپ شهق گهھ
 رَجُـلٌ فَيَرْفَـعُ مَرْجـاً، تَنْزِلُـونَ ثُـمَّ فَتُنْصَرُونَ عَدُوًّا وَهُمْ أَنْتُمْ تَغْزُونَ ثُمَّ أمنًا صُلْحًا الرُّومَ سَتُصَالِحُونَ«: هندىكىچهۋۆ تۇ بولسىمۇئ. ائلغان

 وَيَجْمِعُـونَ الـرُّومُ تَغْـدِرُ ذَلِـكَ فَعِنْـدَ فَيَدْفَعـهُ، إِلَيْـهِ فَيَقُـومُ الْمُـسْلِمِينَ مِـنَ رَجُـلٌ فَيَغْضَبُ الصَّلِيبُ غَلَبَ فَيَقُولُ الصَّلِيبَ صَّلِيبال أَهْلِ مِنْ
 قارشـى هنگهشـمۈد)  بىـرهنهي (نهلىـب رالر ۇئهيىن سىلېدىن كڭنىر، ۇئهيسىلهزۈلىشىمى تېن تىنچلىق كهقالر بىلۇملۇر رهسىل» «لِلْمَلْحَمَةِ

م هر، خرىـستىائنالردىن بىـر ائدهشىـسىلۈمىنغـا چېيىن بىـر يـايالق زېـدىن كڭنىۇئ. ره قىلىسىلهلىبهر غه سىلهتىجىدهر، نهش قىلىسىلۇرۇئ
) نۈچـش ۈئۈرۈلتـه ائچچىقىنـى كڭلمانالرنىۇسـۇ مهىدقـسىتهش مۇزۇلھىنى بـۈسـ(پ ۈرۈتـۆك) لگىـسىنىه بنـى هي(لگىسىنى هكىرىس ب

رىـپ ې بهپـكهرهم ته خرىـستىائن ائدپ ۇئۇم ائچچىقـالپ قوپـهلمانالردىن بىـر ائدۇسـۇائنـدىن م.  قىلدىهلىبهكىرىس غ: ۇيدهنداق دۇم
  4».ۇ توپلىشىدهگڭه جڭپ چوۇزۇلىشىمنى بېقالر كۇملۇ چاغدا رۇش. ۇتىدېۋنى ىئتتىرىۇئ

 هگڭـه جڭپ چوۇزۇھدىنى بقالر ەئۇملۇر «هنهن ماختاش بار، يهگېد» ره قىلىسىلهلىبهر غهسىل«دا ڭنىۇپ بۇر بولهۋهدىس خه ھۇب
ق ۇن وئچــهلــگه كهققىــدهش ھۇم سوراشــتىن توســهشــرىكالردىن يــاردۇدىــس، مه ھۇمانــا بــ. م بــارهش ھۈكۆن ســهگېــد» ۇتوپلىــشىد

 ڭقىنىۇســلۇرۇ دڭنىــ ۇئهۋ ڭشــنىۇم سوراشــتىن توسهشــرىكتىن يــاردۇكانى مۋهن شــۈچــ ۈئڭنىۇشــ. ۇيــدهلمه قارشــى كهرگهدىــسلهھ
كى، ۇپ شــه گهالســۇخ: دىېــنــداق دۇيىن مېــزلىرىنى زىكــرى قىلغانــدىن كۆ ســڭقتىكــى ائلىمالرنىــه ھۇنداقال بــۇم شــهلىللىرىنــى ھهد
ن هتهقىـقهبىز ھ«: ڭ نىر همبهيغهى پنكۈچ. سهمس ەئۇرۇق دهتلۇم سوراش مهمدىن ياردهشرىك بولغان ائدۇ زاھىرى مڭرنىهلىللهد
ــاردۇم ــر همــبهيغهك پهدڭنىۇ شــهنه، ي»م ســورىمايمىزهشــرىكالردىن ي ــاردۇن مهم«: ڭ نى ــد» نهم ســورىمايمهشــرىكتىن ي ــهگې  ۇن ب
وَلَـنْ يَجْعَـلَ اللَّـهُ لِلْكَـافِرِينَ عَلَـى : ڭتاائالنىـهللاسـلىكىنى همس ەئۇرۇ دڭم سوراشـنىهشـرىكتىن يـاردۇم. مىيلىق بارۇ وئمهزلىرىدۆس

 را ه بڭسـلىمنىۇ ىئمـام مهۋخارى ۇزى، ىئمام بۆن سهگې دۇيدهرمه يول ب قارشىهرگهمىنلۆرگىز مهكاپىرالرغا ھهللا الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
لَّمَ عَلَيْـهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيَّ أَتَى«: ۇيدهنداق دۇ مۇئ. ۇرىدۈندهچلۈدىسى كهندىكى ھهۋۆت قىلغان تهايۋدىن رى َ  بِالْحَدِيـدِ مُقَنَّـعٌ رَجُـلٌ وَسـ

ولُ فَقَـالَ فَقُتِـلَ قَاتَـلَ ثُمَّ فَأَسْلَمَ قَاتِلْ ثُمَّ أَسْلِمْ قَالَ أُسْلِمُ وَ أُقَاتِلُ اللَّهِ رَسُولَ يَا فَقَالَ ُ لَّى اللَّـهِ رَسـ َ لَّمَ عَلَيْـهِ اللَّـهُ صـ َ  وَأُجِـرَ قَلِيلًـا عَمِـلَ وَسـ
 ىكاي ۇميالىق شۇرۇئ لاۋۋائ! هاللۇلۇسهىئ ر‹: دىېنداق دۇلىپ مېن بىر كىشى كهر قالپاق كىيگۈمۆشىغا تې قڭ نىر همبهيغهپ» كَثِيرًا

                                                             
 رهتله ب-473، - 472 جىلىد - 7» بارى لۇتھهف« 1
 ايىتىۋد رىۇۋ داۇبه ئهۋد هھمهئ 2
 ته ب- 45 جىلىد -8» تارۋهئ لۇيلهن« 3
 تىايىۋد رىۇۋ داۇبهئ 4
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ش ۇريىن ۇئېـلمان بولـدى، كۇسـۇ ممهدائ ۇئ .ىدېـد» نىـغلىق شۇرۇئ نىدنائ ،نىقتيېئ نامىئ لاۋۋائ«: ر همبهيغهپ› ؟ۇمياتيېئ نامىئ
  1.دىېد» رىشتى ېئهجىرگپ ەئۆل قىلىپ، كهمم ائز ەئه ائدۇئ«: ر همبهيغهپ. ھىد بولدىهقىلىپ ش

ن هگېــد» نهم ســورىمايمهشــرىكتىن يــاردۇ مۇرگىزمــه ھنهم «ڭنھانىــ ەئهاللهزىــيه رهكى، ائىئــشۇالسىــسى شــۇ خڭســىلىنىه مۇبــ
ش ۇم سوراشنى توسهدىن باشقا ىئشالردا ياردڭنى ياكى ۇئهشتۈرۆييارلىق كه ياكى تهدڭه، جهتتهرقانداق ھالهشرىكتىن ھۇدىسى مهھ

ن قـارار ائلغـان هر بىـلهلىلـله دڭم سوراشـنىهشـرىكتىن يـاردۇ ىئچىـدىن مڭشـنىۇ توسۇپ، بـۇلىـل بولـهمى دۇن وئمـهلگهتوغرىسىدا ك
  :هندىكىچهۋۆالر تۇئ. ۇلىنىدېۋكلىرى ائيرىۈرلۈ تهچچهبىرن

  

لىشم ېئه ياردهسىدهخنىكا ساھې كاپىرالردىن ت  

 هلىلنـى ائىئـشه دۇبـ. م سـورىغىنىغا وئخـشاشهيىقىتـدىن يـاردهر ىئبنـى ۇئهاللۇت يولىـدا ائبـده ھىجـرڭ نىـر همـبهيغهددى پۇخ
 ر همـبهيغهنكى پۈمكىن چـۇلىـشىمىز مـتىبارغـا ېئپ ېئهچى دۇرغۇمىيلىقىنى خاسالشـتۇ وئمڭدىسىنىهقىرىقى ھۇ يڭنھانى ەئهاللهزىيهر
  .تتىن ىئلگىرىهھهاقىت جۋ نهته نىسبهدىسىگه ھڭنھانى ەئهاللهزىيه رهم سورىغىنى ائىئشه ياردڭنى

ــر همــبهيغه پهنهي گىتىــپ زىــق ۆئې يهنتلىــرىگهرزه پڭلمانالرنىۇســۇشــرىكالردىن، مۇن مهشــكۈ چهســىرگدىــر غازىتىــدا ەئه بڭ نى
 ڭكلىمىنىـهن چهنگه ىئپـادىلهدىـستهر ھۇزكـه، مۇل قىلىپ پايـدىالنغانلىقىمۇ قوبهپىتىدۈلىمى سۆ تڭشنىۇلۇتۇسىرلىكتىن قشنى ەئۇقوي

  .نهرگهز بۈيىن يېيتىلىپ بولغاندىن كدىس ېئهر ھۇزكه ىئش مۇنكى بۈ چۇسابلىنىدېپ ھۇداىئرىسىنى تارايتىدىغان ائمىل بول

د سـالىم هممهھۇ ىئبنى مـهتىيييخ ەئه ائپتورى شڭپسىرنىهناملىق ت» بايان لاۇئۋزەئ«ق ۇلۇ قىسسىسى توغرڭسىرلىرىنىدىر ەئهب
ق ۇلـۇرىش توغرېـلىـم به تهنتلىـرىگهرزه پڭلمانالرنىۇسـۇسـىرلىرىدىن مدىـر ەئه بڭ نىـر همـبهيغهپ: [ۇيـدهنداق دۇقلىما قىلىپ مۇلتو

ــارد ــورىغىنى ىئككــى ىئــشقا دااللهي ــدهم س ــۇئ. ۇت قىلى ــسى، تڭنى ــم ه بىرىنچى ــيه ت–لى ــاتتىق ەئهربى ــشلىرىغا ق ــي ىئ ــشىېت بهھمى . رى
د ۇجـۋهددى ھـازىرقى زامانـدا مۇخـ. قىۇسـلۇرۇ دڭگىتىـشىنىرنى ۆئهرسـىلهلمانغا دىنغا ائالقىسى يـوق نۇسۇ مڭىئككىنچىسى، كاپىرنى

رنى هرسـىله نۇت ىئـشلىرىغا وئخـشاش بـك ساناەئهدڭنىۇ شهۋ) تاكتىكىلىرى (ڭهرىقچىلىق، جېتچىلىك، تهبابېرلىق، تېنېاتقان ىئنژۋۇبول
  2.]ۇبولىد هنسهگكاپىردىن ۆئ

شـىنى زىكـرى ۈنۈرۆ بىـر كهنه يڭق قىلىشنىۇسلۇ جاسهنگهشمۈخنىكىسىدىن پايدىلىنىپ دې تڭ كاپىرنىهاللۇھهھىمهم رۇييهىئبنى ق
 هندهشـكۈت چهجشـرىكتىن جىھادقـا ھـاۇنچلىك مهىئـش: [دىېـنداق دۇق مۇلۇ فىقھى پايدىلىرى توغرڭ قىسسىسىنىهيبىيهدۇقىلىپ، ھ

. اقىتتــا كــاپىر ىئــدىۋ ۇس شــۇن جاســهگېــزاىئ دۇلخــۇتهينهينكى ۇئۈر چــۇملىــسىدىندۈ جڭ پايــدىالرنىقى ۇئۇســلۇرۇ دڭپايدىلىنىــشنى
  3.]لىشى ائسانراق ىئدىرلىرىنى ېئهۋه خڭالرنى ۇئڭنى ۇئهۋ ائرىلىشىشى هنگهشمۈ دڭنىت بار ىئدىكى، ۇئەئهنپهنداق مۇدا شڭنىۇئ

پ هر ىئـدى دهمىمىي كىـشىلهن سـۈچـ ۈئر همـبهيغهممىـسى په ھڭ كاپىرلىرىنىڭنى ۇئهۋلمانلىرى ۇسۇ مڭبىلىسىنىه قزاەئۇن خهم
  .نهقارايم

  

قوراللىرىدىن پايدىلىنىشڭىلىش ائرقىلىق كاپىرنت ېئهلىش ياكى ائرىيېۋتىې س   

 ڭدىـسنىه ھۇبـ. ت ائلغـانه قـورال ائرىـيهۋر كىـيىم ۈمـۆنى تۈين غـازىتى كـهنۈييىدىن ھهمان ىئبنى ۇئۋفه سر همبهيغهنكى پۈچ
 ۇئ. ۇن تارايتىـدهداىئرىـسىنى قىـسمش هكـله چڭدىـسنىهقىرىقى ھۇن يـۈچـيىن بولغـانلىقى ۈئې زامانىدىن كڭدىسنىهقىرىقى ھۇاقتى يۋ
ــس هھ ــى ســهي(دى ــى ۇئۋفهن ــيهمان ىئبن ــسىه ھڭ نىــ هي ــيه رهائىئــش) دى ــ ەئهاللهزى ــهشــرىكتىن ھۇن مهم «ڭنھانى م ه يــاردۇرگىزم

  .لىش خاتاتىبارغا ېئپ ېئه دۇرىدۇلدىن قالدهمي ەئهنلۈتۈدىسىنى پهن ھهگېد» نهسورىمايم

  :ۇ بولىدهشكهنلۈكهقتىنى يۇندىكى ىئككى نهۋۆدىن تڭنىۇب

ــۇر ۇئ ــاكى ۇئهپىدېش س ــ ي ــدا ڭنى ــاكى ۇئهۋ تاكتىكــا پىالنلىرى ــا نازارڭنى ي ــارلىق ۇئهغ ــش قات ــقا بىۇرتچىلىــك قىلى  هاســىتۋش
  .ۇتلىك بولغان ىئشالردا كاپىردىن پايدىلىنىشقا بولمايدهۋناسىۇم

                                                             
 ته ب- 45 جىلىد -8» تارۋهئ لۇيلهن« 1
 ته ب- 357 جىلىد - 9» بايان لۇائۋزهئ« 2
 ته ب-127 جىلىد -2» ئادهم لۇزاد« 3
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ربىـي هلمانالرغا ھۇسـۇالردا مربىـي گـازارمىهھملىـدىن ۈيدانىـدىن باشـقا جـايالردا، جهش مۇرش ياكى ۇئۇرسىتىپ قويۆ يول ك
لىـش، ت ېئهلىش، ائرىـيېۋتىې دورا سـ– يـاراق، وئق –قورال . ۇرىش قاتارلىق ىئشالردا كاپىردىن پايدىلىنىشقا بولىدېلىم بهىئشالردىن ت

 يـاكى هزىـگل ۆئه دڭشـنىۇرگىنىش قاتارلىق ۇئرنى ۆئهخنىكىغا ائىئت بىلىملې ت-ن ه ياراقالرنى ىئجاد قىلىش، پ–ى تىپتىكى قورال ڭېي
ــۇئ ــالن ڭنى ــا بى- پى ــلهاســىتۋتاكتىكىلىرىغ ــاپىر بى ــان ىئــشالردا ك ــسى بولمىغ ــه ائالقى ــدهائمىلۇن م ــشقا بولى ــا ۇئەئ. ۇ قىلى ــنىمم دىن ڭ

 ڭلمانالرنىۇسـۇشـى، مۇ قارايـدىغان بولهزدۆلمانالرغا ياخشى كۇسۇ مڭنىۇئ«رىغا قويغان ۇناسلىرى وئتتۇنشۇا ىئسالم قانپايدىلىنىشت
ر هرتلهقاتـارلىق شـ» قـدار قىلىـپ قويماسـلىقۇ ھوقهسـتىگلمانالر ۈئۇسـۇنـى م ۇئهۋشـى ۇن بولهشـكۈھتىياجى چن ېئهتهقىقهغا ھڭنىۇئ
  .ۇم قىلىنىدهلچۆئ

  !ڭت قىلىه وئبدان دىققهرلىرىگۈ تڭس بولىدىغان ياكى بولمايدىغانلىقىنىۇرۇ دڭ پايدىلىنىشنىرىنداش، كاپىردىنېق

 1».نهرگۆس كۇرۇم سوراشنى دهشرىكتىن ياردۇد مهھمىئمام ەئ«قىل قىلىپ هلدىن نهنبهد ىئبنى ھهھم ىئمام ەئڭدامىنىۇىئبنى ق
باغىيالرغـا قارشـى : [تتىهرسـۆق قارشـىلىق كۇلـۇش توغرۇررىلىـدىغان ۇئېلىـپ بئال باغىيالرغا قارشـى ېئه يۇب، قازى ەئهىگزۆن سهگېد
د هھـمىئمام ەئ. ۇلمايدبوشرىكتىن پايدىلىنىشقا ۇ زىممىي مهنهۋشرىكتىن ۇن مهلگۈزۈلىشىم تېرىدا كۇشقا وئتتۇررىلىدىغان ۇئېلىپ بېئ

رىلىــدىغان ېلىــپ بشــرىكتىن پايدىلىنىــشتىن توســقان، باغىيالرغــا قارشــى ېئۇشــتا زىممىــي مۇردىغان ۇئلىــپ بارىــكاپىرالرغــا قارشــى ېئ
  2.]كهرېشى كۇنداق بولۇ شۇخىمېشتا تۇرۇئ

 ىئچىـدىن ڭرلىرىنىۈ تڭم سوراشنىهشرىكتىن ياردۇايىتىنى، مۋدتىن قىلغان رىهھم ىئمام ەئڭدامىنىۇن ىئبنى قهغا ائساسڭنىۇشۇم
م ه يـاردهدڭـه كـاپىردىن جڭ نىـر همـبهيغه پهنكى بىزدۈچ. س بولىدىغانلىرىغا قارىتىش الزىمۇرۇس، دهمم سوراشقا ەئهق ياردهتلۇم

كـاپىرالر  وَالَّـذِينَ كَفَـرُوا بَعْـضُهُمْ أَوْلِيَـاءُ بَعْـضٍ: تـاائالهللا هسـتىگ ۈئڭنىـۇئ. ن ىئـسپاتالنمىغانهت بىـلهايۋھىھ رىـهسورىغانلىقى سـ
م ۇجۇ ھه بىرلىكتهرگهشرىكالر سىلۇم وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّة3 ،ً.رۇ ىئگىدهبىر ـ بىرىگ)  مىراستاهۋ همدهيارد(

إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْـسِنَتَهُمْ 4، .الرڭش قىلىۇر ۇئهغا قارشى بىرلىكتالر ۇئۇرمهك، سىلهقىلغاند
، ۇرنى تىلاليده، سىلۇشلىك قىلىده زىيانكهرگه، سىلۇن بولىدهشمۈ دهرگه سىلهسڭهرنى يهالر سىلر ۇئهگەئ  وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَبِالسُّوءِ

  !رساۇن تهگې د5.ۇ قىلىدۇالرنى ائرزڭۇشۇد بولهرتۇ مڭرنىهسىل

ق ۇلـۇقى توغرۇسـلۇرۇ دڭم سوراشـنىه كـاپىردىن يـاردهدڭـه كىتابلىرىدا جڭناس ائلىملىرىنىۇپ فىقھىشهزھهن بىز مۈچ ۈئڭنىۇش
ــسا، جىھــادتىن ڭهج. اللمايمىزۇ قوشــهقلىكىگهتلۇ مــڭرنىهزلۆقىــل قىلىنغــان ســهن ــار داىئردىــراق غــازاهۋ بول ن ۈچــ ۈئڭنىۇشــ. تتىن ت
  .سهمس ەئۇرۇم سوراش دهق ياردهتلۇس، مۇرۇم سوراش ده ياردهتتهن ھالهييەئۇم

 ڭنىۇش شــۈرۆس كــۇرۇ دۇن بــهم. نهرگۆس كــۇرۇم سوراشــنى دهزىــم غازاتتــا كــاپىردىن يــاردهد ىئبنــى ھهممهھۇ مــۇبــكىن ەئېلــ
پ هلىپ چىققان دېتقانلىقتىن كۇ تهزدۆلكى قىستىلىش ھالىتىنى كهماستىن ببىدىن بولهۋه سڭرنىهدىسلهرىدىغان ھۇقتقىنى ۇئۇسلۇرۇد

  .ۇت بواللمايدهججۆم سوراشقا ھهر ياردهدىسلهن ھهلگهق كۇلۇقى توغرۇسلۇرۇ دڭم سوراشنىهنكى ياردۈن چهقارايم

نى ۇ بـــبىـــز: [نهگېـــنـــداق دۇ مپ ۇئۇرۇپ تـــۈرۈلتـــهلىـــل كهرىش ائيىتىنـــى دېـــت بهخـــسۇ رهن كىـــشىگهشـــكۈن چۈشىغا كـــېـــب
 ۇبـ. قۇزىنى زىكـرى قىلغـان ىئـدۆن سـهگېـد» م سـورىمايمىزهشرىكتىن ياردۇن بىز مهتهقىقهھ «:ڭ نىر همبهيغهتا پ»لجىھادۇكىتاب«
ساغالم ىئجمائدا . رۇدىستهمى بىر ھۇشتىكى وئمۇشرىكتىن پايدىلىنىشتىن توسۇ مهيئىدهر شه ياكى بىرهدڭهقتا ياكى جۇدىس ھوقهھ
تنى ائدا هلىش يــاكى ھــاجېۋتىېدىكارلىققــا ســهالغ خىزمىتــى، ميــدىغان ۇئهقىنى ىئپادىلۇســلۇرۇ دڭشــرىكتىن پايدىلىنىــشنىۇن مهلــگهك

  .سناهستۇدىن مڭنىلىش ۇئېك خارلىقتىن چىقالمايدىغان ىئشالرغا سهدڭنىۇ شهۋقىلىش 

  .ۇربىي كاپىرغا وئرتاق ىئشلىتىلىدهھ هۋ  كاپىرپ زىممىيۇمى بىر نام بولۇن وئمهگېشرىك دۇم

قىنلىـشىپ قالـسا ې يهتكهالر ھـاالكپ ۇئۇرۇپ تـۇت بولـهۋۋۇ ق–چ ۈك) هردهمىنلۆنى مهي (هھلىدت ەئهزقارىشىمىزدا ائدالۆ كڭبىزنى
ى بولمىغـان لھۈرىـدا سـۇن وئتتهلمانالر بىـلۇسـۇنـى مهي(رىب هھلى ھالر ەئچقانداق چارىسى بولمىسا؛ ۇئې ھڭالرنى ۇئهتتهسىبۇ مۇ بهۋ

 هتته قىلغـان ھـالهلىـبهغ) ھلـى زىممىـي ەئهۋرىـب هھلـى ھنى ەئهي(الر ن قوغدالسا؛ ۇئهھلى زىممىي بىل ەئهۋن پاناھالنسا هبىل) كاپىر
پ ه دۇيـدهرمهت بهرزىـي ەئهردهرسـىله نه ىئـگهتكهرمۆر زىممىيغا قان، مال ياكى ھاالل بولمايدىغان ھـه بىرهۋلمانغا ۇسۇر مهم بىرهھ
  .چقىسى يوقېسا، ھزم قىلهج

                                                             
 ته ب-456 جىلىد -10» بىيرهل كۇرھهششهۋغنى ۇلمهئ« 1
 ته ب- 55» هلتانىيۇسسۇھكامهلئهئ« 2
  بىر قىسمىڭتنىهاي ئ-73نفال ه ئهرۈس 3
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-36 هبۋه تهرۈس 4
 ته ئاي- 2 هھىنهمتۇ مهرۈس 5
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

طُرِرْتُمْ: ڭتاائالنىهللالىلى ه دڭنىۇب ْ ىلىنغـان يىش ھـارام قېـ يهچۇت بولمىغـهرىـيۈرۆز وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضـ
  .رۇزىدۆن سهگې د1رساۇق بايان قىلغان تۇ وئچهرگهسىلهللارنى هرسىلهن

 ڭ يـاكى ىئجمائنىـڭدىـسنىه ھهۋرائن ۇپ، قۇم بولۈكۆمى بىر ھۇن وئمهته نىسبهمگهرقانداق ائدهن ھهشكۈن چۈشىغا كې بۇمانا ب
ھلى زىممىيـدىن كىمكـى رىب ياكى ەئهھلى ھن، ەئۇت بولسن ياكى جاماەئۇلمان بىر بولسۇسۇر مهگەئ. سناهستۇدىن مڭنىوسقىنى ۇئت
 هرچه گڭلماننىۇسـۇ م، ۇئهرىدىغانلىقىنى بىلسېت بهرزىي ەئهرسىدهلمانغا ياكى زىممىيغا ھاالل بولمايدىغان نۇسۇر مه قىلسا بىرهلىبهغ

لكى ۈ مـ– مال هۋابىائتى ۋ تا- هنى، ائىئلې جڭنى ۇئهرچهگ. م سورىشى ھارامه ىئككىسىدىن يارد ۇئۇقدىردىمهن تهتكهپ كۇھاالك بول
م ۈلـۆئ. ۇ قىلىـدڭهر جهدهھىد بولغانغـا قه شـهتتهسىل ھـال يـاكى ېئـۇر قىلىـدۋه سهمرىگ ەئڭنىهللا ۇقدىردىمهن تهتكهپ كۇھاالك بول
  2.]ۇيدهتمهپ كۈتجىلىدىن ۆئ ەئڭزىنىم ۆئهر ائده، بىرۇلىدېھامان ك

زىممىينـى «نـاملىق كىتابىـدا بايـان قىلغـان » ملىرىۈزۈ پادىشاھلىق تـ- هلتانىيۇسسۇھكاملەئەئ «ڭردىنىهۋك ىئمام ماهدڭنىۇش
ــنله ته مىنىــستىرلىكىگهىئجــراىئي ــدۇرۇش دهيى ــد» ۇس بولى ــان قىلغــانلىرىمىز قارۇ يهزىگۆن ســهگې ــدا باي نكى ۈ چــۇيــدهلمهشــى كقىرى

: نهگېنداق دۇنقىد قىلىپ مهن تهزى بىلۆ سڭدنىهھمنى ىئمام ەئرىپ، ۇئېت به ائجىزلىققا نىسبۇئالمه يۇبزىنى قازى ەئۆ سڭردىنىهۋما
ــلهب[( ــدىنهر تهزى ــداق دۇم) رىپى ــېن ــى گەئ‹: ۇيىلىپت ــى زىممىين ــاش هرچهھل ــرلىككهۋ ب ــنله تهزى ــسىمۇرۇش دهيى ــراىئيۇس بولمى  ه، ىئج

  ›.ۇلىنىد ائلدى ېئڭنىتىپ قالسا، ۇئېت داىئرىسىدىن ھالقىپ كه خىزمڭزلىرىنىالر ۆئكىن ۇئېس لۇرۇش دهيىنله تهىرلىكىگمىنىست

) شــتىنهيىنله ته مىنىــستىرلىكىگهىئجــراىئي(ز زىممىينــى ۆت قىلىنغــان ســهايۋدتىــن رىــهھمىئمــام ەئ: دىېــنــداق دۇ مهنهيىن يېــك
بـى لـى ىئبنـى ەئەئ‹: نهگېـنـداق دۇ مهتتهايۋبـى تالىبـدىن قىلغـان رىـلـى ىئبنـى ەئد ەئهمھـنكى ىئمام ەئۈ چۇت قىلىدهشقا دااللۇتوس

ــورالدىكى، ي ــدىن س ــاراالرنى خىــراج هۋدىي ۇھــهتالىب ــيالردىن يهي( ناس ــى زىممى ــشجــى ېئېر بهن ــشاش م)لى  ڭلمانالرنىۇســۇقــا وئخ
يْءٍ فِـيْ بِهِــمْ يُـسْتَعَانُ لَـا{: دىېـنـداق دۇ م؟ ۇئۇك بوالمـدهتـسه ىئشلهتلىرىـدهخىزم َ م ه يــاردهيئىدهچقانـداق بىـر شـېالردىـن ھۇئ} {شـ

  ›}.ۇسوراشقا بولمايد

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا  :رۇزلىرىدۆ سۇنۇ مڭتاائالنىهللالىل هقتىكى ده ھۇب: دىېنداق دۇئال مه يۇبەئ
نچىلىـق ۇزغۇ بهرگهالر سـىلالر، ۇئڭالمـاۋسـىرداش قىلى) نـاپىقالرنىۇنـى مهي(الردىن بولمىغـانالرنى ڭۈزۆئ! رهمىنلۆىئ م يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا
  3.ۇلىق قىلىپ قالمايدڭقىلىشتا بوشا

َيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء الرنى دوست ڭشمىنىۈ دڭرنىه سىلهۋشمىنىمنى ۈ دڭنىېم! رهمىنلۆىئ م
  4.الرڭتماۇت

الرنى خاىئنلىققا ۇئهللانكى ۈالر، چڭپ قارىماهنچلىك دهالرنى ىئشر ۇئهسىل» «اللَّهُ خَوَّنَهُمُ إِذْ تَأْمِنُوهُمْ وَالَ«: ڭ نىر همبهيغه پهنهي
  5.]رۇلىلىدهغا دڭنىۇ بۇزىمۆن سهگېد» )دىېنى خاىئن دهي(ردى هت بهنىسب

ر همـبهيغهپ. ۇت قىلىنىـده رهۋ ۇل قىلىنىدۇزى قوبۆ سڭمنىهرقانداق ائدهھ. قسانۇن بىر نهتكه يهگىسىۋىترهم ڭردىنىهۋ ماۇمانا ب
سناهستۇدىن مڭنىۇزى بۆ سڭ نى.  

نـداق ۇ ائپتـورى مڭنـاملىق كىتابنىـ» هلتانىيۇسسۇھكاملەئەئ«:  [دىېنداق دۇمنى قىلىپ مۇجۇينى قوپال بىر ھهۋۇ جهردىگهۋما
دىــسلىرى كاپىرالرغــا مايىــل ه ھڭ نىــ هاللۇلۇســه رهۋرىــم هرائن كۇقــ» .سۇرۇشــى دۇ بوله ىئــگهپكهسنــه مۇ بــڭزىممىينىــ‹«: ۇپتــهد

 ۇبـ. رۇلىلـدهرلىـك دهتېشـقا يۇردار قىلىـشتىن توسهۋهالرنـى سـىرالرغا خ ۇئهۋش ۇزۇرغـۇنچ تهالرغا ىئـش ۇئهمدهشقا ھۇشتىن توسۇبول
ا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَـا يَـأْلُونَكُمْ خَبَالًـا :ۇيـدهاق دندۇتاائال مهللا هقتهھ الردىـن ڭۈزۆئ! رهمىنلۆىئ مـ يَ

ــانال ــاپىرالر هي(رنى بولمىغ ــى ك ــاپىقالرنىۇ مهۋن ــىرداش قىلى) ن ــاۋس ــىلالر، ۇئڭالم ــاۇزغۇ بهرگهالر س ــشتا بوش ــق قىلى ــپ ڭنچىلى لىق قىلى
  .ۇقالمايد

َّصَارَى أَوْلِيَاءَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالن الرڭتماۇ ناساراالرنى دوست تهۋدىي ۇھهي! رهمىنلۆىئ م.‹6  

                                                             
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-119نئام ه ئهرۈس 1
 ته ئاي-113 جىلىد -11» لالهھۇلمهئ« 2
  بىر قىسمىڭت نىه ئاي-118 ئال ئىمران هرۈس 3
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-1 هھىنهمتۇ مهرۈس 4
 ته ب- 32ناملىق كىتابى » هلتانىيۇسسۇھكامهلئهئ «ڭئالنىه يۇبهئ 5
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي-51 ه مائىدهرۈس 6
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

 ياشـىغان هن بىـرگهشـرىك بىـلۇن مهم» «نَارَاهُمَـا تَتَـرَاءَى الَ مُـشْرِكٍ مَـعَ مُـسْلِمٍ كُـلِّ مِـن بَريءٌ أَنَا«: نهگېنداق دۇ مر همبهيغهپ
  1»*.سلىكى الزىمهرمۆ بىرسىنى ك- وئتى بىر ڭلماندىن بىزار، ىئككىسىنىۇسۇرقانداق مهھ

  .كار قىلغان ىئدىغا قاتتىق ىئنڭنى ۇئر هماقتىدا، ۆئۋن هتكه بىر خرىستىائن كاتىپنى ىئشلرى شەئلەئسا ەئۇ مۇبەئ

 ائدىـل ڭرجىماننىـهزىـدىغان تۈتكهنىلىرىنـى قازىغـا يه مڭ تىللىرىنىـڭرنىـهرلهاگۋهق بايـان قىلـدىكى، دۇنى وئچۇىئمام شافىىئ ش
  .اجىبۋشى ۇلمان بولۇسۇم

 ڭلمانالرنىۇسـۇمن ه بىـلهلىـپه خۇقانـداقم. نهيـمهرىسىدا ىئختىالپ بـارلىقىنى بىلمۇ وئتتڭ ائلىملىرىنىەئت بارلىق قىهقته ھۇن بهم
  2.]نۇس بولسۇرۇشى دۇ كاپىرالردىن بولڭلچىنىرىسىدىكى ەئۇوئتت

نـى ن ۇئه ائساسـالنمايدىكهلىلـگهك دهدىـستىن بىـرده ھهۋرائن ۇزى قـۆ سـڭنىـن ۇئۇكىم بولسهكى، كىمدڭۇتۇ تهىزدڭسىنى ېئۇش
  .ۇل قىلىشقا بولمايدۇقوب

ربىــي ه ھڭجاھىــدالرنىۇر مهگن، ەئهتبىقاليــدىغان بولــساق مهغــا ترېســكىرى الگەئســىلىنى ه مۇىــپ بىــز بــلې كهزىمىزگۆســلى ســەئ
پ قالـسا، ۈشـۈت چهلغا ھـاجۇۋشـقاهھتىمـالى بولمىغـان كـاپىر مشـلىك قىلىـش ېئه زىيانكهشتۈرۈتۆقىرى كۇىيىسىنى يۋهتتىكى سهھهج
ربىـي ه ھهۋخنىكىـسىدىن ېسـىدىكى تهربىـي ساھه ھڭنىـائسـتىدا ۇئرتى هقدار قىلىپ قويماسلىق شـۇ ھوقهستىگ ۈئڭلماننىۇسۇنى مۇب

 ۇ بـڭزلىرىنىـن ۆئۈچـپ قالماسـلىقى ۈئۇ كاپىرالرغا موھتـاج بولـۇلمانالرمۇسۇ مهن بىرگه بىلڭنىۇش. ۇماھارىتىدىن پايدىلىنىشقا بولىد
پكى هسـلهھتىيـاجى د ېئڭلمانالرنىۇسـۇ مۇنكى بـۈچ. ت قىلىشى الزىمهرىكهزدىن ھېلىشقا تېۋقلىۇپلىرىنى تولهرهدىكى ائجىزلىق تهساھ

 هسـىلهھىم مۇندىكى مـۇپايىلىك وئرۇرز كهناھكار بولىدىغان پۇلمانالر گۇسۇل مۈتكۈ ھازىرالنمىسا، پهرىجىدهك دهدۇ قامدالغهمدهدهق
  .نهپ قارايمه دۇسابلىنىدېپ ھۇبول

  

  :شۇر كىشى بولەئ) 2(

الرِّجَـالُ قَوَّامُـونَ عَلَـى : نهگېـنـداق دۇتـاائال مهللا توغرىـدا ۇنكى بۈك چهد پىكرى بىرڭلىمالىرىنىھلى ىئسالم ۆئ ەئهسىلىده مۇب
رنى هرلنى ەئهي(زىسىدىن هزىسىنى به بڭالرنى ۇئڭنىهللا ۇر، بۇ ھامىيلىرىدڭىر ائيالالرنهرلەئ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

  3.رۇق قىلغانلىقىدىندۇائرت)  ائيالالردىنهردهتلهھهت، غازاتقا چىقىش قاتارلىق جهۋۋۇچ ـ قۈك

 هلىـبهرگىز غهم ھۋه قىلغان قهز ىئشىغا ائيالنى ىئگۆئ» «امْرَأَةً أَمْرَهُمْ وَلَّوْا قَوْمٌ يُفْلِحْ لَنْ«: نهگېنداق دۇ مر همبهيغه پهقته ھۇب
  4».ۇقىاللمايد

رماقچى بـولغىنىم ۇ ائگاھالنـدهرده يۇ بـڭنىـېكىن مېل. هسىلهنىق بىر مېئ) تماسلىقىۇق تۇ ھوقڭىئسالم دىنىدا ائيالالرنى(ك، همېد
نــىئ ه مۇقــدارلىقنىمۇخپىــي ھوقهتتــا مهس، ھهمشــال ەئۇقتىن توسۇ ھوقــهۋمىرلىــك  جىھــاد ىئــشلىرىدا ائيــالالرنى ائشــكارا ەئۇپمــۇبول

  .تهقىلىشتىن ىئبار

ت سـوراپ، هسـلىھهالردىـن ميتىـپ ۇئياللىرىغا ېئ داىئر سىرالرنى ائهز خىزمىتىگ ۆئڭمىرنى ـــ ەئهگىنىمىزدېقدارلىق دۇخپىي ھوقهم
پ قالغـان ۇ بولـه ىئـشلىرىغا ائيـال ىئـگڭلمانالرنىۇسۇنداق بولسا مۇر شهگەئ. ۇلىدۇتۇ تهردهزهشى نۈرۆ ىئش كهت بويىچهسلىھه مۇش

 ڭنىــۇچى بۇاپ بــاققرجىمىھالىغــا قــاره تڭى ھاكىمالرنىــڭــې يهۋپ، ىئلگىرىكــى ۇ تارقالغــان بولــه داىئرىــدڭه ىئــش كۇمانــا بــ. ۇبولىــد
 هتكه ائلغـان ائمـانهسـتىگن ۈئهته نىـسبهمىـرگ ەئۇمانـا بـ. ھتىيات قىلىش الزىمدىن ېئڭنىن ۇئۈچ ۈئڭنىۇش. ۇاالاليدۋۈرۆمىساللىرىنى ك

يَاأَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنُـوا لَـا : نهگېنداق دۇتاائال مهللات قىلماسلىق توغرىسىدا ه خىيانهتكهائمان. ۇسابلىنىدېپ ھۇت قىلغانلىق بولهخىيان
لغـان ۇ قويهرگهالر، سـىلڭت قىلمـاه خىيـانهرگهمـبهيغهقا، پهللا! رهمىنلۆىئ م تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

  5.الرڭت قىلماهپ خىيانۇرۇ بىلىپ تهرگهتلهائمان

                                                             
 .كهرېسلىكى كهرمۆ بىرسىنى كهنهنى يۈتۈ تڭگىزىسىدىن چىققان ئوتنىۆ ئڭىرىنىقىن ياشىماسلىقى الزىمكى، بېنچىلىك يۇش *
 ايىتىۋئى رىهسهن 1
 ته ب157 ـــ 155» مهمۇلئۇغىياس« 2
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي- 34 نىسا هرۈس 3
 ايىتىۋسلىم رىۇ مهۋخارى ۇب 4
 ته ئاي-27نفال ه ئهرۈس 5
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

ــ ــزگې گۇب ــ ەئهاللهزىــيه رهمهلهممــى ســنىــسىدىكى ۇئۈ كهيبىيهدۇ ھــهپىمى نكى ۈ چــۇيــدهلمهتى قارشــى كهســلىھهن مهرگه بڭنھانى
ت قاتارىغـا هسـىھهزى نۆن سـهگېـ دڭنھانىـ ەئهاللهزىـيه رهمهلهممـى سـۇئ. پ قىلمىغـانهلهت تهسـلىھهدىن مڭـنى باشتا ۇئر همبهيغهپ

ت قىلىـش هسـىھهتقـا ن زا ۇئڭرنىـهمىنلۆ بـارلىق مۇلىشتىن سـاقالنغان بولـسىمېلىپ قې داىئمى قهستىد خاتالىق ۈئر همبهيغهپ. ۇكىرىد
  .قى بارۇھوق

اقتىـدا ۋل هسې كڭزىنى ۆئر همبهيغهن پۈچ ۈئڭنىۇش. سهممكىن ەئۇ دىن باشقىالردا مر همبهيغهلىش پېخاتالىقتىن ساقلىنىپ ق
 هتىگهسـلىھهن مهرگه بڭنھانىـ ەئهاللهزىـيه رهفسه ھهۋنھا  ەئهاللهزىيه ره ائىئشهققىدهرىشى ھېپ بۇ ناماز وئقڭ نىر هم ۆئهرگهكىشىل

  .نت قىلمىغان ىئدىهپىس

نــداق ۇ متتـاب هر ىئبنـى خهم ۆئهقـته ھۇبـ. نهنـگهكله ائرىلىشىـشى چڭمى ىئـشلىرىغا ائيالالرنىـۇ وئمـڭلمانالرنىۇسـۇك، مهمېـد
 فِـي نُـدْخِلَهُنَّ أَنْ غَيْـرِ مِنْ حَقًّا، عَلَيْنَا ـ بِذَلِكَ ـ لَهُنَّ رَأَيْنَا اللَّهُ وَذَكَرَهُنَّ الْإِسْلَامُ جَاءَ فَلَمَّا شَيْئًا، النِّسَاءَ نَعُدُّ لَا الْجَاهِلِيَّةِ فِي كُنَّا{: نهگېد

الرنـى كىتابىـدا زىكـرى تـاائال ۇئهللالىـپ ېىئـسالم ك. قۇتىبارغـا ائلمـايتت ائيالالرنى زادىال ېئهرىدۋهت دهبىز جاھىلىي} {اأُمُورِنَ مِنْ شَيْءٍ
ــدىن ك ــقىلغان ــشلىرىمىزغا يىن، ۇئې ــى ىئ ــهي(الرن ــى ھوق ــسه م-ق ۇن ــقا تۇرۇائرىالشت) هپكهن ــتىن باش ــلهرهش ــ، ۇئهردهپ ــڭالرنى  ڭ بىزنى

  1}.قۇتتهپ يۇققى بارلىقىنى تونه ھهستىمىزدۈئ

 -4 سـىرتىدا ڭ قىلغاننىـه رىـائيهرتكهككىز شـهقىرىدا زىكرى قىلىنغـان سـۇ يهشتهيىنلهمىر ت باشقا ىئشالرغا ەئهۋ رېسكىرى الگەئ
ر ه قاىئـدىلۇئ. ىـش الزىـمل قىلهم ەئۇرگىمهگىـشلىك قاىئـدىلې قىلىـشقا ته رىائيهشتهيىنلهمىرلىرىنى تپپا ەئۇرۇبابتا بايان قىلىنىدىغان گ

ــار ائد ــسا ب ــهملهبول ــزمڭ ەئڭرنى ــنله تهتكه ياخــشىراقىنى خى ــردهيى ــهزلۆك پايــدىنى كــهش، بى ــاكى ب ــش هقچىلىقنى دۇزۇش ي پــىئ قىلى
مىـر مىـر سايلىماسـلىق، ەئمنـى ەئهن ائدهرىـسمې ھهمىرلىككنلىكى، ەئهس ىئكۇرۇ دڭشنىهيىنلهل بولمىغان كىشىنى تهزۋزىسىدىن ەئۈي
  .ۇلىدېپسىلىي كهن تهلىللىرى بىله بابتا د-4خالىسا هللار ه قاىئدىلۇپ، بۇتىبار قىلىش قاتارلىقالر بول ياشقا ېئهشتهيىنلهت

  

  مىر ائستىدا جىھاد قىلىش توغرىسىداپاسىق ەئ. ائلتىنچى

  

لىـشىنى ېپ قۈشـۈ چهسـكه پۇراھـاللىقتىنمۇ وئتتهتـتهھه دىنىـي جڭلماننىۇسـۇپ، مۇكسى بول ەئڭ ائدىللىقنىهتترىەئهپاسىقلىق ش
  .ۇرسىتىدۆراھاللىقنى كۇ وئتتهتتهھهائدىللىق بولسا دىنىي ج. ۇرسىتىدۆك

  :ۇم قىلىنىدهلچك ىئش ۆئۈرلۈنداق ىئككى تۇن مۈچك ائشكارا بولمىسا، ائدىللىق ۈئهمدىن شهبىر ائد

پ ائدا قىلىـش، ھـارام ىئـشالردىن يىـراق ۇن قوشـهر بىـلهتلهننۈقىم سـۇرنى مـهتلهرز ىئبـاده بولسا پش ـــ ۇئۇ دىندا ياخشى بول
  .شۇرمىغان بولۇامالشتۋناھالرنى داۇ كىچىك گهۋقىنالشمىغان ېناھالرغا زادىال يۇ گڭش، چوۇبول

زىل ىئشالرغا ه رهۋش هسكهالرنى قوللىنىش، پخالقل ەئهزۈ گهۋن ياخشى هرسىتىلگۆرچىلىك قىلىش ـــ ىئسالم دىنىدا كهمگه ائد
  2.قىنالشماسلىقېي

 پاسـىقلىقىنى بايقـاپ ڭمىرنىـردىكى ەئه ي ۇئهندهلگه كهپلىرىگهش سۇرغا ياكى ۇئرېسكىرى الگەئرىنداشالر ېلمان قۇسۇم: سوائل
  ؟ۇ بوالمدهرىشكېۋتىېت قىلىپ ك ىئتاەئهىرگم پاسىق ەئهتتهنداق ھالۇب. ۇقالىدىغان ىئشالر بولىد

  .ل قىلىش الزىمه ھهپسىالت بويىچهندىكى تهۋۆنى تۇب: ابۋجا

نـداق ۇتـاائال مهللا هقـته ھۇبـ. كهرېـش كهيىـنلهرنـى تهملهتارماق ىئـشالرغا سـالىھ، يـاراملىق ائد) لسۇئهنى مهي(مىر باش ەئ) 1(
ىئ ائتا، « :  يتتىبىرى ېئ)  ڭنى ائيالالرنىهي (ڭالرنىۇئ  إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ األَمِينُقَالَتْ: نهگېد
  3».رۇنچلىكتهك، ىئشۈچلۈر، كۇ ياخشىسىدڭ ەئڭرنىهنلهتكهن ىئشله سۇتكىن، بهن ىئشلهنى سۇئ

                                                             
 دىسه ھ- 5843ايىتى ۋخارى رىۇب 1
 رهتله ب- 488، - 487» بىيلهسسۇنارهم« 2
 ته ئاي- 26س هسه قهرۈس 3
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

تنى ياكى پاسىقلىقنى ائشـكارا قىلـسا، ر بىدەئهم بىرهبىر ائد: [نهگېنداق دۇچى ائلىم مۇرھى يازغه شهگ»هىيۋت تاھاۇتهقىدەئ«
 ر ۇئهگەئ. ۇلىـدې اليىـق كهزىـرگهر تهده قىلغانغـا قهبۋهم ته ائدۇنكى بـۈ چۇيدهنمهيىنله تهىگلىپىلىكه خڭلمانالرنىۇسۇم مهنداق ائدۇئ

  1.]ۇمكىن بولسا ياخشى بولىدۇتىش مېۋر تاشلىهده قىلغانغا قهبۋهمنى تهائد

وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ : رۇزىدۆ سۇنۇ مڭتاائالنىهللالىل هسلى دقتىكى ەئه ھۇب
ن هبىل)  كلىپلىرىهت ترىەئهنى شهي( ر همرل ەئهردىگارى بىرقانچهۋرهاقتىدا ىئبراھىمنى پۋز ۆئ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

 ڭنىـېم«: دى، ىئبـراھىمېد» نها قىلىمۋشېپ) دىندا (هرگهم كىشىلۇنى چوقېس«: غاڭنىۇئهللا. ردىۈلتهجا كهالرنى بسىنىدى، ىئبراھىم ۇئ
» ۇيدهلمهرىـشېئ) نـى كـاپىرالرهي( زالىمـالر همگهھـدەئ) ا قىلىـشۋشېـپ (ڭنىـېم«: هللا. دىېـد» ڭا قىلساۋشې پۇالدىمنىمۋبىر قىسىم ەئ

  2.دىېد

) هنـدهرگهز بۈال يـۋھـنداق ەئۇم. (ۇ بولمايدهشكهيىنلهمنى ته فاجىر ائدهۋ پاسىق همىرلىكك ياكى ەئهلىپىلىككهن خۈچ ۈئڭنىۇش
  .رىشى الزىمېت بهسلىھهق مۇلۇتىش توغرېۋۇرۇن ائلماشتهمىرنى باشقا سالىھ كىشى بىل ەئۇ بهمىرگرىنداشالر باش ەئېق

 باشـقا ه ىئـگهمىـرگدىن ياخـشىراق ەئڭـنىۇرىنداش بېن قهلگه جىھادقا كهچڭنىېنداق قىلىش ىئمكانىيىتى بولمىسا، مۇر مهگەئ) 2(
  . ىئش قىلماسلىقى الزىمهن بىرگهمىر بىلنداق پاسىق ەئۇپنى تاپالىسا، بهى ائلدىنقى سگازارما ياك

  :ۇرىشكىلى بولىد ېئهتكەئهنپهك مۈرلۈنداق ىئككى تۇ ائرقىلىق مۇب

لىشلىم ېئهربىي ته قول ائستىدا جىھاد قىلىش ياكى ھڭمىرنىس سالىھ ەئهم پاسىق ەئ.  

شهپلهدنى ەئش ائرقىلىق ۇئۇرۇس قىلدېلىي ھهمىتىنى ەئۋ ائقىڭ پاسىقلىقنىهمىرگر پاسىق ەئۇزكه م.  

 پاسـىقلىقنى ائشـكارا هۋتنى ر بىدەئهم بىرهبىر ائد: [نهگېنداق دۇچى ائلىم مۇرھى يازغه شهگ»هىيۋت تاھاۇتهقىدەئ «هقته ھۇب
ر هده قىلغانغـا قهبۋهنـى تر ۇئهگەئ.  اليىقهزىرگهر تهده قىلغانغا قهبۋه تنكى ۇئۈ چۇيدهنمهيىنله تهلىپىلىكىگه خڭىلمانالرنۇسۇقىلسا م
دىن باشــقا ڭــنىتىــپ ۇئرك ېئهشــنى تۇ نامــاز وئقهينىــده كڭنىــر  ۇئهزى كىــشىلهر بهگەئ. ۇمكىن بولــسا ياخــشى بولىــدۇتىش مــېۋتاشـلى

لىـپ تاشلىنىـشىغا يـاكى قىـدىن ېئۇ قىلىشىغا، ھوقهبۋه تڭنى ناتوغرا ىئشنى ىئنكار قىلىشتا ۇئ ىئشۇسا، بۇ ناماز وئقهينىده كڭبىرسىنى
دقا ۇجۇۋت ەئهنپهرىئ مه شهتتهنداق ھالۇ، بهتسهرسۆسىر كهنىشىغا ىئجابىي تېناھىغا وئخشاش قىلمىشالردىن يۇ گڭنى ۇئڭرنىهكىشىل

  3.]ۇيدهرمهت نامازلىرىنى قولدىن ب جاماەئهۋ همۈج) په پاسىقلىقىنى دڭمىرنىەئ(چى ۇىئقتىدا قىلغ. ۇچىققان بولىد

ن ىئـش قىلىـش ائسـانغا هدىن باشقىـسى بىـلڭـنىمىر بولمىسا ياكى ۇئدىن باشقا سالىھراق ەئڭنىپ ۇئۇمىر پاسىق بولر ەئهگەئ) 3(
مكىن بولماســلىقنى ۇش مـۇلۇسـلىك يـاكى ياخــشىراقىغا قوشـهقىنى بىلم بــارلىڭ ائسـانغا توختىماســلىق ـــ ياخـشىراقىنىۇتوختىمىـسا بـ

تـتىن ەئهنپهرىئ مهت شـهلىشتىن ىئبارلىم ېئهربىي تهتىش، جىھاد قىلىش ياكى ھرك ېئه ىئش قىلىشنى تهن بىرگه بىلڭنى، ۇئۇرسىتىدۆك
  قانداق قىلىش الزىم؟. ۇپ چىقىرىدۈرۈلتهلىشنى كېم قۇھرهم

 ۇب(؟ ۇتىشلىقمې چهتىگەئهنپه مڭلمانالرنىۇسۇ مهۋ ياكى ىئسالم دىنى ۇقمۇللەئهزىگىال تپاسىقلىقى ۆئ ڭمىرنىالدا ەئۋھ خىل ەئۇب
  .)مكىنۇلىشى مېيىن ائندىن بىر قارارغا كېرغاندىن كۇالشتڭقتىنى ائيدىۇىئككى ن

  

  :بىرىنچى خىل يول

 -نـاھ ۇرنـى وئغـرىالش يـاكى باشـقا گهتلهىمنهكىش، غېرنـى چـهكىملىكلېرلىك چهھه پاسىقلىقى ھاراق ىئچىش، زڭمىرنىر ەئهگەئ
خلـى ه قارشـى جىھـاد قىلىـشقا دهرگهنلهشـمۈ ىئشالر دۇنداقال بۇتلىك بولسا؛ شهۋناسىۇزىگىال م وئخشاش ۆئهرگهتل بىدەئهۋت هسىيهم

مىـد قىلىــپ رىـشنى ۈئې ھـالىنى ىئـسالھ قىلىــپ بڭنىـدىــن ۇئهللايـدىغان بولـسا؛ هتمهۋربــات قىلىه غايىـسىنى بڭقىلمايـدىغان، جىھادنىـ
 جىھـاد هن بىـرگه بىـلڭنىـت قىلىـشنى توختىتىـپ قويماسـتىن، ۇئهسـىھهز ـ نهۋ، هربىـيه ت–لىـم ه تهىـشتۋهناسـىپ رۇغا مڭنىپ، ۇئۇرۇت

ھىم ۇقىدىـسىدىكى مـ ەئڭنىـلجاماەئهۋننى ۈھلـى سـ ەئۇمانـا بـ. سـىۈرگه ھـالىنى ىئـسالھ قىلىـپ بڭنىۇئهللامكىن ۇم. ۇقىلىشقا بولىد
  . بىرىڭقتىالرنىۇن
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 ۇ شـهن، ەئهسـىلىدهن مهگې دۇ جىھاد قىلىشقا بولىدهن بىرگهلمان بىلۇسۇرقانداق مهر ھهزهتئىينهشىدىن قۇىھ ياكى پاسىق بولسال
 خىـل هچچه بىـرنۇبـ. ۇزلىنىدۆدا سـ»ناسلىقىۇنـشۇجىھـاد قان «ۇبـ. ۇلىدۇتۇ تهردهزهتلىك پاسىقلىقى نهۋناسىۇزىگىال م ۆئڭلماننىۇسۇم

  .رۇدۇشۇت مهقسهندىن مهگې دۇن جىھاد قىلىشقا بولىدهم بىلهد پاسىق ائهۋپ، سالىھ ۇيول بول

نــى ق بولـسا، بىـز ۇئۇللــەئه تهتىگەئهنـپه مڭلمانالرنىۇسـۇ مهۋق بولماسـتىن ىئــسالم ۇللـەئهزىگىــال ت پاسـىقلىقى ۆئڭمنىـهبىـر ائد
 ۇن غـازات قىلىـشقا بولىـدهمىـر بىـلەئنـداق ق بولـسا ۇئۇللـەئهزىگىال تقىرىدىكى پاسىقلىقى ۆئۇبىز ي. يمىزهزلۆىئككىنچى خىل يولدا س

  .يمىزهزلۆ سهندهۋۆلىلىنى ته دڭزىمىزنىۆن سهگېد

نـى ىئمـام هي (هاللۇ ائبـدۇبـەئ. ۇرىلىـدېلىـپ ب ېئهن بىـرگه پاسـىق بىـلهۋرقانـداق سـالىھ هغازات ھ: [ۇيدهنداق دۇ مهدامۇىئبنى ق
رىلىـشى ېالرغـا وئلجىـال بت ۇئهقهن، پهن غـازات قىلمـايمه مهتته بـاللىرى ائلغـان ھـالڭتنى ائبباسـنىهنىمه غۇئ) لهنبهد ىئبنى ھهھمەئ
چى، ۇلىــپ قــالغېالر جىھــادتىن قن، ۇئهر ىئــكهمــلهالر يامــان ائد، ۇئهاللهبھانۇســ: ق ســورالغاندا ۇئۇلــۇم توغرهن بىــر ائدهگېــك دهرېــك

لىـپ ې وئخـشاش جىھـادتىن قهرگهممىـسى سـىله ھڭرنىهكىـشىل! الرڭقىېپ بـهد. نهگېـن دهر ىئـكهملهچى نادان ائدۇجىھادتىن توختاتق
   قىالر؟همېقالر نۇملۇ؟ رۇتىپ قالمامدې؟ ىئسالم دىنى كۇقالسا كىم غازات قىلىد

الْجِهَادُ وَاجِـبٌ عَلَـيْكُمْ مَـعَ «: نهگېاق دندۇ مر همبهيغهپ: ۇت قىلىدهايۋنلىكىنى رىهگېنداق دۇ مڭ نى هيرهرۇ ھۇبد ەئۇۋ داۇبەئ
  ».نۇن ياكى پاسىق بولسۇمىر سالىھ بولس ەئرز، ۇئهن پهمىر بىلرقانداق ەئه ھهرگهجىھاد سىل» «كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا

الْكَـفُّ عَمَّـنْ قَـالَ لَـا : ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَـانِ«: نهگېنداق دۇ مر همبهيغه پ:ۇت قىلىنىدهايۋنلىكى رىهگېنداق دۇ مڭ نىس هنەئ
هُ إِلَـى أَنْ يُقَاتِـلَ آخِـرُ أُمَّتِـي الـدَّجَّالَ وَالْإِيمَـانُ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا تُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ وَلَا تُخْرِجُهُ مِنْ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ وَالْجِهَادُ مَـاضٍ مُنْـذُ بَعَثَنِـي اللَّـ

› رۇقىقىـي ىئـالھ يوقتـهچبىـر ھېتىـن باشـقا ھهللابىـر  – لَا إِلَـهَ إِلَّـا اللَّـهُ ‹. ۇسابلىنىدې ائساسى ھڭت ىئماننىهچ خىسلۈئ» «بِالْأَقْدَارِ
نـى  ۇئهۋفرىغـا چىقارمـا ۇبلىك كهۋهناھ سۇر گهنى بىرن ۇئهس). قىلساملىقېچ اغىلېم هۋ ىنېج ڭىنۇئ نىهي (غىلىشېمدىن يهن ائدهگېد

 ڭنىـېندىن تارتىـپ تـاكى مهتكهۋر قىلىپ ەئهمبهيغهنى پېتاائال مهللا جىھاد . بىدىن ىئسالمدىن چىقىرىپ تاشلىماهۋهل سهمر ەئهبىر
  1».شۈرۈلته ىئمان كهقدىرگه ت. ۇاملىشىدۋر داهدهش قىلغانغا قۇرن ۇئهججال بىله ائخىرى دڭىممىتىمنۈئ

 سـتىدىنلمانالر ۈئۇسـۇ مڭلىشىغا، كاپىرالرنىـېپ قۈلۈز ۈئڭتىش بولسا جىھادنىرك ېئه ائستىدا جىھاد قىلىشنى تڭمىرنىپاسىق ەئ
جىھـادنى . ۇلىـپ بارىـد قىلىـشىغا ېئهلىـبه غڭزىنىۆفرى سـۇ كـهمـدهپ تاشلىـشىغا ھۇتۇرۇپ يىلتىزىدىن قۈالرنى ت ۇئهۋ قىلىشى هلىبهغ
ــضَهُمْ: نهگېــنــداق دۇتــاائال مهللا هقــته ھۇبــ.  زىيــان بــارڭ چــوهتىــشترك ېئهت ــاسَ بَعْ ــهِ النَّ ــعُ اللَّ ــا دَفْ ــسَدَتْ األَرْضُوَلَوْلَ ــبَعْضٍ لَفَ   بِ
ك بولغان بىرسـىنى ۈچلۈ كۇدىنمڭنىزچىغا ۇئۇۋك تاجاۈچلۈنى كهي(رمىسا ۇ قىلىپ تداپىەئۇن مهزىسى بىلهزىسىنى به بڭىئنسانالرنىهللا

  2[3).تتىهزلىنۈنى خارابلىققا يهي( پاساتقا ائيلىناتتى هتتهۋلزى ەئۈر يهىئدى، ي)  قىلمىساهائپىرىد

 ڭمىرنىـىئـپ ەئهن سـالىھ زهمىـر بىـل پاسـىق ەئكۈچلۈت قىلىپ، كهايۋدتىن رىهھم ىئمام ەئهاللۇھهھىمه رهيمىيه ىئبنى تهقته ھۇب
ن هت بىـلرەئۈ جـهمـدهبىـر ائد: [ن ىئـدىهگېـنـداق دۇ مۇئ. پ قىلغـانه قـاتتىق گۇدىنمڭـنىۇپ بۇرۇلىشتېتنى سهزىلهرىسىدىكى پۇوئتت
ىئ «: يتتـىهنـداق دۇ متتـاب هر ىئبنـى خهمن ۆئۈچـ ۈئڭنىۇشـ. ۇچرايد ائز ۇئۇپىلىشى تولىمې تڭه تهرىجىده وئخشاش دڭنچنىهىئش
  ».نهت قىلىمها شىكايڭ ائجىزلىقىدىن ساڭمنىهنچلىك ائدهتلىكلىكىدىن، ىئشرەئۈ جڭمنىهپاسىق ائد! هللا

ققـا ۇم ھوقۇلـهم. ش الزىـمهيىـنلهمنـى تهناسـىپ يـاراملىق ائدۇ مه مـاھىيىتىگڭقنىـۇ ھوقۇققـا شـۇرقانداق ھوقهن ھۈچ ۈئڭنىۇش
 ۇن بولـسا، شـهرسـىتىلگۆم كهقىرى ىئككـى ائدۇرىجىـسى يـهتلىك درەئۈ جڭ بىرسىنىهنه يهۋقىرى ۇرىجىسى يهنچلىك دهش ىئڭبىرسىنى

ا ۋقـهش ىئـشلىرىغا تۇرملىـدىن ۇئۈج. ش الزىـمهيىـنلهنى تۇ زىيىنى ائزراق بولسا شـهۋتلىك ەئهنپهك مهكرهن قايسى بهتهققا نىسبۇھوق
  .ۇل قىلىنىدسۇئهم مهر ائدۇتلىك، باترەئۈ جۇپاسىق بولسىمپ، ۇپ قويۇرۇمنى قالده ائجىز ائدۇبولسىم

 ڭالرنىـمىـر بولـسا، ۇئ بىرسـى سـالىھ ائجىـز ىئككـى ەئهنهتلىك پاسـىق، يرەئۈدىن جىھادتا بىرسى جهاللۇھهھىمهد رهھمىئمام ەئ
 ڭنىـمىر پاسىق بولـسا ۇئىك ەئتلرەئۈج‹: نهرگهاب بۋپ جاهنداق دۇ مپ سورالغاندا، ۇئه دۇ جىھاد قىلىشقا بولىدهن بىرگهقايسى بىل

 ڭ ســالىھلىقىنىڭنىــك، ۇئهلــسهممـا ائجىــز ســالىھقا كەئ. هزىــگ زىيىنــى ۆئڭلمانالرغا، پاســىقلىقىنىۇســۇ پايدىــسى مڭتلىكىلىكىنىـرەئۈج
جىھـاد ن همىر بىلتلىك ەئرەئۈ جۇن پاسىق بولسىمۈچ ۈئڭنىۇش. ۇلمانالرغا بولىدۇسۇمى مۇ زىيىنى وئمڭ، ائجىزلىقىنىهزىگپايدىسى ۆئ

ــد ــنــداق دۇ مر همــبهيغهنكى پۈ چــۇقىلىنى ــلِ الْفَــاجِرِ«: نهگې » بِــأَقْوَامٍ الَ خَلَــاقَ لَهُــمْ «وروي» إِنَّ اللَّــهَ يُؤَيِّــدُ هَــذَا الــدِّينَ بِالرَّجُ
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 ۇنمـهر بىلهمـلهىـسى يـوق ائدۋسىېچ نېھـ) هتتهائخىـر(« هتتهايۋ بىـر رىـهنهي» ۇنمهم بىله دىننى پاسىق ائدۇتاائال بهللابھىسىزكى، ۈش«
  »›.ۇرىدۈندهچلۈك

 وئرنىنـــى ڭنىـــم ۇئهتتىكـــى ســـالىھ ائدهھه دىنىـــي جهمىرلىكىـــدمىـــر پاســـىق بولمـــاي قالـــسا، جىھـــاد ەئتلىـــك ەئرەئۈر جهگەئ
  1.]قلىقه ھۇخىمې تشقا ۇئۇمىرى بول بولسا، جىھاد ەئهتتهباسالمايدىغان ھال

 هالھىزۇيـت قىلغـانلىقىنى مـهن قهشـى بىـلۇق بولۇللـەئه تهزىـگ ۆئڭ پاسـىقلىقىنىڭنىـ پاسـىقلىقىنى ۇئڭمىرنىـ ەئڭدنىهھمىئمام ەئ
ــ پاســىق ەئڭنىــېىز، مڭقىلــسى ــنــى ۇئن ۇئهم. االاليــسىزۋنلىكىنــى بىلىه تــوغرا ىئكڭ ائيرىغانلىقىمنىــه پاســىقلىقىنى ىئككىــگڭمىرنى  ڭنى

بىـز . قـسىم قىلـدىمه تهق بولغـان كىـشىگۇللەئهلمانالرغا تۇسۇ مهۋن پاسىقلىقى ىئسالم هق بولغان كىشى بىلۇللەئه تهزىگپاسىقلىقى ۆئ
: ن ىئـدىهگېـنـداق دۇ منكى ۇئۈ تـوختىلىمىز چـه ائالھىـدهزىدۆ سـڭدنىـهھمپ قىلغان چاغدا ىئمـام ەئهق گۇلۇ توغرۇ قىسىمدا ش-2
چىقىـش ) غازاتقـا(ن همىـر يـاكى قومانـدان بىـلنى ەئېرسا، مۇپ تۈنۈرۆ كهزگۆتىش كېۋ قىلىهلمانالرنى زايۇسۇ مهۋت هبىيۇغلهر مهگەئ[
  .]ۇن قىلمايدهرسۇخ

ن غـازات همىر بىلاسىدا پاسىق ەئۋتىهن پهرگهشقا بۇررىلغان ۇئېلىپ بلالرغا قارشى ېئۇغڭ موڭزىنى ۆئهاللۇھهھىمه رهيمىيهىئبنى ت
ق هپپهۋۇش قىلىـشقا مـۇرن ۇئهم كامىـل يـول بىـلهش قىلىـدىغان ائدۇرالرغا قارشـى ۇئر ۇئهگەئ: [نهگې دنداقۇقىلىشنى بايان قىلىپ م

 هت قىلىشتىكى غـايلىغا ىئتاەئۇسه رڭنىهللا هۋرپا قىلىش ه دىنىنى بڭنىهللازىز قىلىش، زىنى ەئۆ سڭنىهللانى رازى قىلىش، هللا بولسا، ۇئ
 نىيىتـى هۋز قىلىدىغان پاسىق ۇۋزى ىئشالردا تاجاهش قىلىدىغان ياكى بۇرن ۇئه ائساسهپكهنسه مه ىئچىدڭالرنىر ۇئهگەئ. رۇتتهقسهم
ش ۇرالرغـا قارشـى ۇئ ۇئه يول بويىچۇشۇن مهته زىيىنى دىنغا نىسبڭتىشنىرك ېئهش قىلىشنى تۇرالرغا قارشى ۇئم بولسا، ۇئهق ائدۇزۇب

الرغـا زىـسىدىن ۇئۈپـىئ قىلىـش يهراقىنى دڭپ چـوۇرۇپ تـهسـسه دهكىگهنرهۋۆ تـڭراق بولسا، ىئككى زىياننىـڭ زىيىنىدىن چوڭقىلىشنى
رقانـداق هن ھۈچ ۈئڭنىۇش.  قىلىش الزىمهغا رىائيڭنىپ ۇئۇ ائساسلىرىدىن بولڭ ىئسالمنىۇنكى بۈ چۇرز بولىدهش قىلىش پۇرقارشى ۇئ

ك، هنـدهرگهر بهۋه خر همـبهيغهنكى پۈر چـۇ ائساسـلىرىدىندڭنىلجاماەئهۋننى ۈھلى س غازات قىلىش ەئهن بىرگه پاسىق بىلهۋسالىھ 
  .ۇرىدۈندهچلۈ كۇنمهم بىلهىسى يوق ائدۋسىې نهتته ائخىرهۋم ه دىننى پاسىق ائدۇتاائال بهللا

ــلپاســىق ەئ ــر بى ــشنىهمى ــرلت پاســىق ەئهقهبتىنكى، پهۋه ســۇ شــهنهقى يۇســلۇرۇ دڭن جىھــاد قىلى ــهمى ــاكى پاســىقلىقى ك پ ۆر ي
 جىھاد قىلىـشنى هن بىرگهالر بىل، ياكى ۇئۇ بىرسى الزىم بولىدڭ چاغدا ىئككى ىئشنىۇ، بهلسهنال غازات قىلىشقا توغرا كهلر بىهرلهسكەئ
سـتىدىن غالىـب  ۈئڭلمانالرنىۇسـۇر مهنلهشـمۈ زىيـانلىق بولغـان كـاپىر دڭ ەئهتـتهھهنيـالىق جۇم ده چاغدا دىنىـي ھۇب. تىشرك ېئهت
كىـدىن ې چاغـدا پاسـىقلىقتا چۇبـ.  جىھـاد قىلىـشهن بىرگهالر بىلۇ بۇ ياكى پاسىق بولسىمهۋ.) ۇلمايدشقا بوۇغا يول قويڭنىۇب (ۇلىدېك

پ ۆ كـڭنىـ ۇئۇقـدىردىمهن تهلمىگۈزۈرگـۈن يۈتـۈھكـاملىرى بىـر پ ەئهممه ھڭتنىرىەئه شهۋش ۈرۈكىندېرنى چهنلهشمۈائشقان كاپىر د
 چىقىـش هن بىـرگهالر بىـل ۇئهتته خىـل ھـالۇبـ. ۇرىشكىلى بولىد ېئهتكەئهنپهت ىئككى خىل مهشتىن ىئبارۈزۈرگۈھكاملىرىنى يقىسىم ەئ

  .)ۇزىنى تارتىشقا بولمايد قىلىپ جىھادتىن ۆئهنى باھانۇئ (ۇرز بولىدهپ

ت ۆ تــڭ نىــر همــبهيغهت په الردىــن ىئبــارلــى  ەئهۋر، وئســمان همكــرى، ۆئه بۇبــەئنــى هي(فــاىئر راشــىدىنالر هلۇلكــى خهب
  .رىلغانېلىپ ب ېئهكىلده خىل شۇشۇن جىھادالر مهپلىگۆرىلغان كېلىپ بيىن ېئېدىن ك)لىپىسىهخ

 ڭائتنىـ» « الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَـةِ الْـأَجْرُ وَالْمَغْـنَمُالْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا«: ت قىلىنغانهايۋنداق رىۇ مهنه دىن ير همبهيغهپ
  2».رۇتتهنىمه غهۋاب ۋسا)  ياخشىلىق بولساۇئ. (رۇنده ياخشىلىق چىگىلگهنىگىچۈت كهلىسىغا قىيامۇكوك

 جَـوْرُ يُبْطِلُـهُ لَـا الـدَّجَّالَ أُمَّتِـي آخِرُ يُقَاتِلَ أَنْ إِلَى اللَّهُ بَعَثَنِي مُنْذُ مَاضٍ وَالْغَزْوُ«: ڭ نىر همبهيغهپ پۇدىس بولهھىھ ھه سۇمانا ب
ججالغـا ه ائخىـرى دڭممىتىمنىـ ۈئڭنىـېنـدىن تارتىـپ تـاكى مهتكهۋر قىلىـپ ەئهمبهيغهتاائال پهللانى ېغازات م» «عَادِلٍ عَدْلُ وَلَا جَائِرٍ

 ڭزىنىۆن سـهگېـ د3»ۇيـدهتمهۋ ائدىللىقـى بىكـار قىلىڭ ائدىلنىـهۋمى ۇلـۇ زڭنى زالىمنىۇئ. ۇاملىشىدۋر داهدهش قىلغانغا قۇرقارشى ۇئ
 ڭنىـېم» «الْقِيَامَـةِ يَـوْمِ إِلَـى خَـالَفَهُم مَـنْ يَـضُرُّهُم لَـا الْحَـقِّ، عَلَـى ظَاهِرِينَ أُمَّتِي نْمِ طَائِفَةٌ تَزَالُ لَا«: ڭ نىر همبهيغه پهۋنىسىنى هم
الرغـا ن قارشىالشقانالر ۇئهالر بىل، ۇئۇام قىلىدۋپ غالىب ھالدا داۇرۇ تهستىدق ۈئه ھهنىگىچۈت كهھ قىيامۇرۇممىتىم ىئچىدىن بىر گۈئ

  .ۇرىدۇقتنىسىنى ۇئه مڭزىنىۆن سهگې د4».ۇيدهلمهزۈتكهزىيان ي
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ــى ســدىن باشــقا، ەئڭــنىۇب ــاىئپىللجامــاەئهۋننى ۈھل ــارلىق ت ــرلىككهمر ەئهدىكى ب ــشقا بى ــگه كهل قىلى ــلهن دهل دىن ڭنىۇشــ(ر هلىل
 هۋر همىـرللىھ ەئ، جىھـاد سـاهكسىچ ەئڭارىجالرنىۋن خاهتكه ىئچىدىن چىقىپ كڭنىلجاماەئهۋننى ۈھلى س ەئهۋر ه، رافىزىل)تكىهىئبار

  .ۇرىلىدېلىپ ب ېئهن بىرگهر بىلهمىرلپاسىق ەئ

 وال هُ،مِنْ وَلَسْتُ مِنِّي فَلَيْسَ وَأَعَانَهُمْ، بِكَذِبِهِمْ، صَدَّقَهُمْ فَمَنْ فَجَرَةٌ، خَوَنَةٌ ظَلَمَةٌ  أُمَرَاءُ سَيَلي«: هن بىرگهقىرىقىالر بىلۇ ير همبهيغهپ
يَرِدُ مِنْـهُ، وَأَنَـا مِنِّـي فَهُـوَ ظُلْمِهِـمْ، عَلَى يُعِنْهُمْ وَلَمْ بِكَذِبِهِمْ، يُصَدِّقْهُمْ لَمْ وَمَنْ الحوض، يَرِد َ قىنـدا زالىـم، خـاىئن، ېي» «الْحَـوْضَ عَلَـيَّ وَسـ

 س، ۇئهمدىن ەئڭـنىن ۇئهس، مهمنـدىن ەئه م ۇئهرسـهم بهالرغا ياردستىقالپ ۇئه يالغىنىنى تڭالرنىكىمكى ۇئ. ۇلىدېر كهمىرلپاسىق ەئ
ن هنــدىن، مه م ۇئهرمىــسهم بهمىغــا يــاردۇلۇ زڭالرنىــستىقلىمىــسا، ۇئه يــالغىنىنى تڭالرنىــكىمكــى ۇئ. ۇيــدهلمهلې كهرگهســۋهزى كۋهھ
  .نهرگهر بهۋهپ خهد» ۇلىدې كهرگهسۋهزى كۋهم ھۇ چوقۇئ. دىنڭنىۇئ

 هۋغــانلىقىنى ۇيرۇرىــشقا بېلىــپ ب ېئهكچىلىكىــدهتې يڭمىرنىــر ەئهده قهتكه جىھــادنى قىيــامڭ نىــر همــبهيغهلمان كىــشى پۇســۇم
 قارشـى ىئـسالمغا هرگهنلهشـمۈگىـشلىك دې، جىھـاد قىلىـشقا تهتراپلىـق بىلـسرىـشتىن توسـقانلىقىنى ەئېم بهمىغا يـاردۇلۇ زڭزالىمالرنى

مىـر يـاكى اتقـان ەئۋ جىھـاد قىلىهن بىرگهزى بىل جىھاد قىلىش، ۆئهن بىرگهھ بىلۇرۇمىر ياكى گداق ەئرقانهقىنراق بولغان ھېالردىن يۇئ
 بىردىنبىر ىئسالم دىنى ڭراھال يولنىۇت وئتتهزىنى تارتىشتىن ىئبارشتىن ۆئۇرىپ قويېم بهناھ ىئشلىرىغا ياردۇرقانداق گه ھڭھنىۇرۇگ

 داىئـر ىئـشالردا هتكهسـىيه م–نـاھ ۇت قىلىپ، گ داىئر ىئشالردا ىئتاەئهتكه ىئباد–ت اەئالرغا ت، ۇئه د– ۇيدهلهتېپ يۇنلىكىنى تونهىئك
  .ۇت قىلىشقا بولمايدققا ىئتاەئۇخلهناھ بولىدىغان ىئشالردا مۇ ائلدىدا گڭنكى خالىقنىۈ چۇباش تارتىد

 ڭلمان كىـشىنىۇسـۇربىـر مهپ، ھۇبولـتقان يـولى ۇ تڭ ياخشى كىشىلىرىنىڭ ھازىرقى ەئهۋ ىئلگىرىكى ڭممىتىنى ىئسالم ۈئۇمانا ب
تقـانالر ۇالىق يـولىنى تۋقهلبىي تهلىپ چىققان سېارىجالرغا وئخشاش ىئلىمسىزلىكتىن كۋ، خاۇب. رزه پىل قىلىشهم ەئه يول بويىچۇشۇم

 سـاغالم ڭرىـسىدىكى ەئۇتقـانالر وئتتۇت قىلىـش يـولىنى تق ىئتـاەئهتلۇ مـۇر سـالىھ بولمىـسىمهمىـرل وئخشاش ەئهرگهلرجىەئۇن، مهبىل
 رازى بولىدىغان هۋرىدىغان ۆزى ياخشى كرىنداشلىرىمىزنى ۆئېلمان قۇسۇ بارلىق مهۋدىن سورايمىزكى، بىزنى هللا. رۇراھال يولدۇوئتت

  .ق قىلغايهپپهۋۇ مهلگهم ەئهۋز ۆس

  1.]يمىزهت تىلهغپىره مهۋت هھمهرىغا رابىائتلىۋ تا- ه، ائىئله، ساھابىلىرىگه گر همبهيغهائخىرىدا پ

ر هده قهتكه جىھــاد قىيــامهۋج هھ «ڭىيىنىــۋىئمــام تاھا: [ۇيــدهنــداق دۇچى ائلىــم مۇرھى يــازغه شــهگ»هىيۋت تاھــاۇتهقىــدەئ«
ــلهۋ ســالىھى ڭرنىهســتىدىكىل ىئچىــدىن چىققــان ىئــش ۈئڭلمانالرنىۇســۇم  هرســهچقانــداق بىرنېنــى ھ، ۇئۇاملىــشىدۋن داه پاســىقى بى

 ائىئلىــسىدىن ىئمــامى رىــزا چىقىــپ ڭ نىــد هممهھۇ مــڭرنىــهزى، رافىزىلۆن ســهگېــد» ۇيــدهلمهتېۋۇزۇ بهۋ ۇيــدهلمهتېۋبىكــارچى قىلى
يـدىغانلىرىغا ه يولىـدا جىھـاد قىلىـش يـوق دڭنىـهللار، هده قىلغانغـا قپ نىـداهد» الرڭگىـشىغا ەئڭنىۇئ«چى ۇائسماندىن بىر نىدا قىلغ

  .رۇددىيىدهر

شـىنى ۇنـاھتىن پـاك بولۇ گڭلىپىنىـهلىلـسىزال خهچقانداق بىر دېالر ھۇئ.  ھاجىتى يوقڭشنىۈرۈلتهلىل كه باتىللىقىغا دڭزنىۆ سۇب
  هاللۇلۇسهن رهم: ۇت قىلىنىدهايۋنلىكى رىهگېنداق دۇ مڭ نىىئ هشجلەئىف ىئبنى مالىك ەئۋدا ەئ»سلىمۇھىھ مهس«. ۇتىدرت ېئهش
رَارُ عَلَـيْكُمْ لُّونَوَيُـصَ عَلَـيْهِمْ وَتُـصَلُّونَ وَيُحِبُّـونَكُمْ تُحِبُّونَهُمْ الَّذِينَ أَئِمَّتِكُمِ خِيَارُ«: لىغان ىئدىمڭنلىكىنى ائهگېنداق دۇ مڭنى ِ  أَئِمَّـتِكُمِ وَشـ

 الـصَّالةَ، فِيكُمُ أَقَامُوا مَا ال،«: قَالَ ذَلِكَ عِنْدَ نُنَابِذُهُمْ أَفَال اللَّهِ رَسُولَ يَا قُلْتُ: قَالَ »وَيَلْعَنُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ تُبْغِضُونَهُمْ الَّذِينَ
 ڭالرنىـڭمىرلىرىەئ» «طَاعَـةٍ مِـنْ يَـدًا يَنْـزِعَنَّ وَال اللَّـهِ مَعْصِيَةِ مِنْ يَأْتِي مَا فَلْيَكْرَهْ اللَّهِ مَعْصِيَةِ مِنْ شَيْئًا يَأْتِي فَرَآهُ وَالٍ لَيْهِعَ وَلِيَ مَنْ أَال

 هرگه سـىلۇالرمـ قىلىـدىغان، ۇئائۇالرغـا در ۇئهرىدىغان، سىلۆرنى ياخشى كه سىلۇالرمرىدىغان، ۇئۆنى ياخشى كرالر ۇئهياخشىلىرى سىل
رىـدىغان، ۆرنى يامـان كه سـىلۇالرمـرىدىغان، ۇئۆالرنى يامان كر ۇئه يامانلىرى سىلڭ ەئڭالرنىڭمىرلىرىەئ. رۇردهائ قىلىدىغان كىشىلۇد

 ۇ شـ!هاللۇلۇسـهىئ ر‹: ۇيـدهنـداق دۇىـف مۋەئ» .رۇردهيـدىغان كىـشىلۇت وئقهنه لهرگه سىلۇالرميدىغان، ۇئۇت وئقهنهالرغا لر ۇئهسىل
. سـىالۇالردا نامـازنى وئقڭـالر ائراياق، ۇئ«: دىېنداق دۇرىپ مېاب بۋ جار همبهيغهپ. دىمېد› ؟ۇيمىزمهتمهۋالرنى تاشلىچاغدا بىز ۇئ

نـاھ بولىـدىغان ىئـشالردىن بىرنـى ۇا گ ائلدىـدڭنىـهللا ڭالىينىـۋ م ۇئه ائدالىي بولسا، ۇئۋ بىر كىشى هستىگ ۈئڭكىمنى! الرڭۇائگاھ بول
  ».نۇ ىئتاىئتىدىن تارتمىسڭنىن، قولىنى ۇئۇرسۆ ىئشنى يامان ك، ۇئهرسۆسادىر قىلغانلىقىنى ك

تــال پــاك هقهنـاھتىن پۇ گڭلىپىنىــهپ، خۇن بولـهتــكر ىئلگىـرى ۆئهدىــسلهزى ھه وئخـشاش بهدىــسكه ھۇققىــدىكى بـهلىپىلىـك ھهخ
  2].مىدىېاجىب دۋشىنى ۇبول

  .نهرگۈلتهقىل بىر بابنى كهستۇ مهسىلىگه مۇ بهاللۇھهھىمهخارى رۇىئمام ب
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ــل پاســىق ەئهۋســالىھ  ــر بى ــازات قىلىــش توغرهمى ــۇن غ ــگهق كۇل ــسلهن ھهل ــام بهدى ــۇر ىئم  هرتلىرىگهھىھلىقتىكى شــه ســڭخارىنى
 ۇ بـهاللۇھـهھىمهخـارى رۇن ىئمـام بۈچـزقاراشلىرى بولغـانلىقى ۈئۆرخىل كه ھڭلىماالرنىق ۆئۇلۇر توغرهدىسله ھ ۇئهمده ھۇيدهشمۈچ
ــلڭزىنىــمنى ۆئۈكــۆھ ــد» رۇنــدهلىــسىغا ياخــشىلىق چىگىلگۇ كوكڭائتنىــ «هن ىئجتىھــاد قىلىــش ائدىتــى بــويىچه ىئنچىكىلىــك بى ن هگې
 پاسـىق هۋجىھـاد سـالىھ «تـا »ىھـادل جۇكىتاب «ڭدىس توپلىمىنىهناملىق ھ» خارىۇل بۇھىھهس «ڭزىنىدىسنى ىئجتىھاد قىلىپ، ۆئهھ

 هنىگىچۈت كـهلىسىغا قىيـامۇ كوكڭائتنى «ڭ نىر همبهيغه پهلىلىگه دڭنىۇپ، بۈرۈلتهن بابنى كهگېد» رۇچىدۇاملىشىپ بارغۋن داهبىل
  .نهرگۈلتهزىنى كۆن سهگېد» رۇتتهنىمه غهۋجىر ەئ) ۇ بولسىمۇئ(ر، ۇندهياخشىلىق چىگىلگ

نـداق ۇپ مهرھلهزىنى شـۆن سـهگېـد» رۇچىدۇامالشـقۋن داهم بىـله پاسـىق ائدهۋجىھـاد سـالىھ  «ڭخارىنىـۇر ىئمام بهجهىئبنى ھ
 ڭ نىـ هيرهرۇ ھـۇبـئال قاتارلىقالر ەئه يۇب ەئهۋد ۇۋ داۇب وئخشىشىنى ەئڭدىسنىه ھپ، ۇئۇزى بولۋه لڭدىسنىه ھهرجىمه تۇب: [نهگېد
م هن ائدهگېـل دۇكھـهكىن مېچقانداق چاتاق يوق لـېىلىرىدا ھۋ راڭدىسنىه ھۇئ. قىل قىلغانهت قىلغانلىقىنى نهايۋ دىن رىر همبهيغهپ

  .ىئپلىك باره ىئسنادىدا زڭدىسنىه ھپ، ۇئۇدىس بولهت قىلىنغان بىر ھهايۋ دىن رىس هن بابتا ەئۇئ. لىمىغانڭ دىن ائ هيرهرۇ ھۇبەئ

ــبهيغه پهنهي ــر هم ــ «ڭ نى ــسىغا ياخــشىلىق چىگىلگۇ كوكڭائتنى ــدهلى ــد» رۇن ــام ەئهن ھهگې ــسىنى ىئم ــمدى ــى ھهھ ــبهد ىئبن ل هن
 ڭ ياخـشىلىقنىر همبهيغهنكى پۈچ. نهرگۈلتهلىل قىلىپ كهلىپ قالىدىغانلىقىغا دېلىرىدا قۇ كوكڭر ائتنىهده قهتكه قىيامڭىلىقنىياخش
 هجىـرگەئ. ىلغـانپـسىر قهن تهت بىـلهنىـمه غهۋجىـر نـى ەئلىشىنى زىكرى قىلىـپ ۇئېلىپ قېلىرىدا قۇ كوكڭر ائتنىهده قهنىگۈت كهقىيام

رت قىلماسـلىقى هشـىنى شـۇ ائدىـل بولڭغـا پادىـشاھنىڭنىۇب. ۇن جىھاد قىلىش ائرقىلىق بولىدهت ائت بىلهنىمهلىدىغان غېياندىشىپ ك
 ڭرىلىـشنىېلىـپ بن ېئهن يـاكى زالىـم پادىـشاھ بىـله پاسىق پادىشاھ بىـلڭ غازاتنىهلىشىدې قولغا كڭتنىهزىله پۇكى، بۇرىدۇقتنى ۇئۇش

  .رق يوقهچقانداق پېسىدا ھرىۇوئتت

 هنىگۈت كـه قىيـامڭلمانالرنىۇسـۇ مهۋ ىئـسالم هدىـسته ھ ۇئهنهي. ش بـارۇرۇ غـازات قىلىـشقا قىزىقتـهسـتىد ائت ۈئهنه يهدىستهھ
لىـشى الزىـم ېلىـپ قې قڭجاھىـدالرنىۇن مۈچـلىـشى ۈئېلىـپ قې قڭنكى جىھادنىـۈرىش بـار چـېـت بهشارېـلىپ قالىـدىغانلىقىغا بېر قهدهق
ممىتىم ىئچىـدىن  ۈئڭنىېم» «الْحَقِّ عَلَى ظَاهِرِينَ أُمَّتِي مِنْ طَائِفَةٌ تَزَالُ لَا«:  بىرهنهدىس يه ھۇئ. رۇلمانالردۇسۇالر بولسا م ۇئ.ۇلىدېك

  2.]ن وئخشاشهدىس بىلهن ھهگې د1».ۇاملىشىدۋ غالىب ھالدا داهستىدت ۈئهقىقهھ ھۇرۇبىر گ

غـا ىئقتىـدا قىلىـپ ڭنى ۇئهينىـده كڭنىـك، ۇئهرز بولغانـدهن جىھـاد قىلىـش پهمىر بىـلنكى، پاسىق ەئهيمهنداق دۇ شهرده يۇن بهم
 هۋا ڭسـاهللابىلگىنكـى، : [نهگېـداق دنـۇچى ائلىـم مۇرھى يـازغه شـهگ»هىيۋت تاھـاۇتهقىدەئ «هقته ھۇب. ۇرز بولىده پۇشمۇناماز وئق

شـى ۇ ىئقتىـدا قىلىـپ نامـاز وئقهمـگهم ائدۇله پاسـىقلىقى نـامهۋتچى ن بىـدەئهته نىـسبهزىـگ ۆئڭلماننىۇسـۇم! نۇت قىلسهھمه رهبىزگ
پ ۈرۈشــتۈرۈ سهۋقىدىـسىنى بىلىـشى  ەئڭ ىئمامنىـڭچىنىـۇىئقتىــدا قىلغ. سۇرۇك دهزقارىـشىدا بىـردۆ كڭلىمالىرىنىـھلـى ىئـسالم ۆئەئ
الى ۋھـ خىـل ەئۇلكـى بـهب. سهمرت ەئهپ سورىشى شـه؟ دهمېىز نڭقىدى ەئهۋقىشى ېنى سىناپ بنداقال ۇئۇش. سهمرت ەئهشى شۈرۆك

قىم ىئماملىرىغــا ۇ مــڭپــاتتىكى نامازالرنىــهر ەئهۋيــت نامــازلىرى ېن ھهســۇسۇخ. ۇشــقا بولىــدۇ نامــاز وئقهينىــده كڭمنىــهم ائدۇلهنــام
 هۋر ۇمھـۇ جۇت قىلىدىغان يـاكى پاسـىقلىقىنى ائشـكارا قىلىـدىغان بولـسىمهۋه دهتلىرىگ بىدەئڭىرىنىزلداىئملىق ىئمامالر ۆئ. وئخشاش

 هۋ همۈجــ)  قىلىــپه پاســىقلىقىنى باھــانڭىئمامنىــ. (ۇشــقا بولىــدۇغــا ىئقتىــدا قىلىــپ نامــاز وئقڭنى ۇئهزىرىــده نڭلىمالىرىنىــف ۆئهلهســ
 كى، ۇئۇزقـاراش شـۆتـوغرا ك. ۇسابلىنىدېـتچى ھ بىـدەئهزىرىـده نڭىماالرنىلپ ساندىكى ۆئۆم كهن ائدهتكرك ەئهت نامىزىنى تجاماەئ

ــا وئقۇم وئقهائد ــامىزىنى قايت ــ جامــاەئهۋ همۈ الر جــ هنكى ســاھابۈچــ. ۇمايــدۇغــان ن ــده كڭت نامــازلىرىنى پاســىق ىئمامالرنى  هينى
س هنك ەئهدڭنىۇيتتى، شـۇ نامـاز وئقـهينىده كڭفنىۇسۇججاج ىئبنى يه ھر هم ىئبنى ۆئهلالۇائبد: نهسىلهم. يتتى، قايتىلىمايتتىۇوئق
د سۇئه ىئبنى مهاللۇ، ائبد ھـاراق يتتى، ۇئۇ نامـاز وئقـهينىـده كڭيتنىـەئۇبـى مىئبنـى ەئ هقـبلـد ىئبنـى ۇئهۋدىن باشقىالر، ڭنى ۇئهۋ 

پ ۇ قوشـهنه يهرگهسـىل‹: يىنېـدىن كڭـنىرىـپ ۇئېپ بۇت وئقـكـەئهت رۆالرغا بامدات نامىزىنى تـتىم ۇئې بىر قتتاكى ۇئهر ىئدى، ھهىئچ
  .پ سورىغان ىئدىهد› ؟ۇيمهرېب

  ›.ڭلدىهرىپ كېپ بۇ قوشهن بىزگهرى سېندىن بۈ كۇائش‹: دىېنداق دۇ مد سۇئهغا ىئبنى مڭنىۇئ

بىـر . ن ىئـدىهرگهپ بۇم نامـاز وئقـه بىـر ائدهرگهاقىتتـا كىـشىلۋ قالغـان هھاسـىرىدۇ مففـان  وئسمان ىئبنـى ەئهدىستهھىھ ھهس
م هن ائدهرگهپ بۇ نامـاز وئقـهرگه كىـشىلۇۋ، مـاه ىئمامى ىئدىلڭمنىۇلى وئمېبھىسىزكى سۈش‹: نداق سورىدىۇ دىن مكىشى وئسمان 

ــ ــامىغڭپىتنىنى ــداق دۇ موئســمان › ؟ۇ ىئم ــن ــشىمنىېىئ ق‹: دىې ــىڭرىندى ــشىلۈش!  وئغل ــاز كى ــسىزكى، نام ــ ەئڭرنىهبھى  ڭ ەئڭمىلىنى
ن هالر يامان ىئـش قىلـسا سـر ۇئهگەئ! ن ياخشى ىئش قىلغىنهالر بىل ۇئۇنمهالر ياخشى ىئش قىلسا سر ۇئهگەئ. ۇسابلىنىدېخشىسى ھيا
  ›. يامانلىقىدىن يىراق بولڭالرنىۇئ

                                                             
 ته ب-314 جىلىد -14ناملىق كىتابى » بىيرهك لۇمهئجۇلمهئ «ڭرانىينىهبهت 1
 ته ب-56جىلىد - 6» بارى لۇتھهف« 2



78 
 

 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

ىـدىغان تىـپ قالېت نامازلىرى قولـدىن ك جاماەئهۋ همۈ جڭچىنىۇ، ىئقتىدا قىلغهتسرك ەئهشنى تۇ ناماز وئقهينىده كڭنىمما ۇئەئ
ر هگك ەئهدڭنىۇشـ. ۇتىـدرك ېئهتچىال تچى بىـدەئۇ قارشىالشـقهرگهت سـاھابىلهقهشـنى پۇ نامـاز وئقهينىده كڭنى ۇئهتته ھالۇبولسا، ب

ت ەئهنـپهرىئ مهچقانـداق شـې ھهتىشترك ېئهشنى تۇ ناماز وئقهينىده كڭنىن بولسا، ۇئهنگهيىنلهرىپىدىن تهر تهستىدىكىلىئمام ىئش ۈئ
  .لهزۋش ەئۇ ناماز وئقهينىده كڭنىلكى ۇئه بۇيدهتمرك ەئهشنى تۇ ناماز وئقهينىده كڭنى ۇئهتته ھال خىلۇبولمىسا، ب

. رزهنداق قىلىـش پۇمكىن بولـسا شـۇسلىك مـهزمۈتك ائلدىغا ۆئهتچىلىككهچىنى ىئمامۇر ىئشنى ائشكارا قىلغهنكۇ مهر كىشىگهگەئ
مكىن ۇ مـه كىـشىگش ۇئۇرۇتچىلىكتىن قـايتهمنـى ىئمـامه ائدلغان بولسا، ۇئيىن قىهدىن باشقا بىر كىشى تڭنىتچىلىكنى ۇئهكىن ىئمامېل

مكىن ۇن مـهراق بىر زىيان بىلڭ چوۇ زىيىنىدىنمڭر ىئشىنىهنكۇ ائشكارا قىلغان مڭنىش ۇئۇرۇتچىلىكتىن قايتهنى ىئمامبولمىسا ياكى ۇئ
پـىئ قىلىـش هن دهش بىـلهسـسهغىرراقىغـا د ېئڭنىـكىنى ۇئهگىلرڭه يڭ ىئككى زىياننىهۋن هپ زىيان بىلۆ چاغدا ائز زىياننى كۇبولسا، ب

گىتىش ۈقالش، زىيـانالرنى تـۇنـى تولـ ۇئهۋش ۈرۈلتهرنى قولغا كهتلەئهنپه مهرىچې بڭتنىهر ىئمكانىيهتلرىەئهنكى شۈچ. سهمس ەئۇرۇد
 همۈ جـتىش، ۇئېۋرىـې قولـدىن بت نامـازلىرىنى جاماەئهۋ نامازلىرى همۈ جهتتهھهالشقا زىيان جڭۇش. نهلگهن كهنى ائزايتىش بىل ۇئهۋ

ت نامازلىرىـدىن  جامـاەئهۋ نامـازلىرى همۈ جـۇپمـۇغىـر، بول ېئۇت نامازلىرىدا پاسىق ىئمامغا ىئقتىـدا قىلغانـدىنم جاماەئهۋنامازلىرى 
  1.]ۇدتىپ قالىې قولدىن كۇتمەئهنپهرىئ مهل شۈگۈ زىياننى يوقىتىش تۇ چاغدا ائشۇلىش پاسىقلىقنى يوق قىاللمىسا، بېلىپ قېق

لغــانلىقىنى ۇرۇ قهسـتىگ ۈئڭت قاىئدىـسىنىرىەئه شـهچچهك بىـرنهندىكىــدهۋۆ تڭسـىلىنىه مۇردىن بـهزلۆن سـهتـكقىرىـدا ۆئۇن يهم
  :نهپ قارايمهاالاليسىز دۋبىلى

كـاپىر . ۇل قىلىنىـدهم ائمالـسىز شـاراىئتتا ەئه قاىئـدىگۇبىئىيكـى بـهلىـش، ت زىيـان ائرقىلىـق ېئنىـكې ائلدىنى يڭغىر زىياننى ېئ
ك، همېـد. ۇشـقا بولىـدۇرۇنىـك زىيـان ائرقىلىـق تاقابىـل تېت يهمىـردىن ىئبـارلمان ەئۇسـۇغىر زىيانغا پاسـىق مت ېئهندىن ىئبارهشمۈد

  2.ۇلىنىدكى تالالپ ېئهگىلرڭه يڭىئككى يامانلىقنى

» ت هقه پ،)ىشىـلىرېب رىجەئ قۇلوت هۋ ىشۇلوب سۇرۇد ڭىن(ر هللهمبارلىق ەئ» «نَوَى مَا امْرِئٍ لِكُلِّ وَإِنَّمَا بِالنِّيَّاتِ الْأَعْمَالُ إِنَّمَا
 ڭنىـهللاىـز، ڭ جىھـاد قىلىـشتىكى نىيىتىڭ سـىزنى3».ۇرىشىدرسىگىال ېئهت قىلغان نهىيزى نت ۆئهقهربىر ىئنسان پهر، ھۇ باغلىقتهتكهنىي
 – ىئمتىيـاز يـاكى مـال –ق ۇ ھوقـڭمىرنىت توغرا بولسا، ەئهتىن ىئبار)ن قىلىشۇ قانهزىدۈر يهرائننى يۇنى قهي(زىنى ائلىي قىلىش ۆس
. ۇ بواللمايـدۇىزغا توسـالغڭلىشىجىر ېئ ەئڭقى، سىزنىۇقلۇزۇ بڭك نىيىتىنىهشتهزلۆرىشنى كې بمه ياردهمىگۋه قڭزىنى ياكى ۆئهۋنيا ۇد
  .ۇرىدۆتىجىسىنى كه نڭتنىهن نىيهككۈ پهلىگڭۆزى كت ۆئهقهربىر ىئنسان پهنكى ھۈچ

 ڭتاائالنىهللا: ُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِوَتَعَاوَن  الر، ڭملىشىهادارلىققا ياردۋقه تهۋياخشى ىئشقا
  .رۇزىدۆن سهگې د4الرڭهشمهملهمغا ياردۇلۇ زهۋناھقا ۇگ

ت غـا ىئتـاەئڭنى داىئـر ىئـشالردا ۇئهتكهسـىيه م-نـاھ ۇمكارلىشىسىز، گه داىئر ىئشالردا ھهتكه ىئباد-ت ن تاەئهمىر بىلپاسىق ەئ
 جىھـاد قىلىـش هن بىلـله بىـلڭنىـرنى سادىر قىلىشى، ۇئهتلهسىيه م-ناھ ۇ گڭنىك ۇئهندهتكقىرىدا ۆئۇي. مكارالشمايسىزهقىلمايسىز، ھ
  .ۇىزنى ائقلىيالمايدڭمكارالشماسلىقىهن ھه بىلڭنى ۇئۇ داىئر ىئشالردىمهتكه ىئباد-ت ائرقىلىق تاەئ

زىگىـال ت ۆئهقه پاسـىقلىقى پڭمىرنىـ ەئهنـدهلگه قىلىـشقا تـوغرا كهن بىـرگه بىـلڭنىممىسى جىھادنى ائمالسىز ۇئه ھڭالرنىۇمانا ب
  .نۈكهتلىك بولغان ھالىتىنى ائساس قىلىپ چىقىرىلغان بىرىنچى يهۋناسىۇم

  

  :ىئككىنچى خىل يول

ل قـاراپ ه سـهنگهشـمۈتىش، دېۋالرنـى زىيانغـا ىئتتىرىـن كـارى بولمـاي ۇئهلمانالر بىـلۇسـۇ پاسـىقلىقى، مڭمىرنىـر پاسىق ەئهگەئ
ــانۋرهبىپ ــات قىلىــش قاتــارلىق ىئــسالم دىنىغــا رهت قىلىــپ غايىــسىنى بهالىــق قىلىــش، جىھادقــا خىي لىــپ لمانالرغا زىيــان ېئۇســۇ مهۋب
ن وئخـشاش يـاكى ه زىيىنـى بىـلڭننىهشـمۈ زىيىنـى دڭ جىھـاد قىلىـشنىهن بىـرگه بىـلڭنىـبتىن ۇئهۋه سـۇلىدىغان پاسىقلىق بولسا؛ بـېك
چ بولمىغانـدا پايدىـسىز ېغـان زىيـان، ھـرۇپ تۈنـۈرۆ جىھاد قىلىش كهن بىرگه بىلڭنى ۇئهچڭنىېشىدىغان بولسا، مۈشىپ چدىن ېئڭنىۇئ

ش يـاكى سـىرتقى هملهھكهسـتۇفرى ھـاكىمىيىتىنى مۇكـ) موكراتىـكېنـى دهي( ىئلمانى ڭزلىرىنىۆئ: نهسىلهم. ۇسابلىنىدېپ ھۇىئش بول
پ، ۇيـرىغـا قوۇن وئتتهشـوائرى بىـل) يولىـدا جىھـاد قىلىـشهللا(قـسىتىنى هنيـالىق مۇت دهشتىن ىئبارۇلۇتۇردىن قهنلهشمۈزچى دۇۋتاجا

                                                             
 رهتله ب-423، -422» هىيۋتتاھاۇتهقىدهلئهرھ ئهش« 1
 ته ب-212 جىلىد -28» اۋتاهل فۇئۇجمهم« 2
 ايىتىۋسلىم رىۇ مهۋخارى ۇب 3
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي- 2 ه مائىدهرۈس 4
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ن ه بـايرىقى تىكلىـنىش بىـلڭفرى ھاكىمىيىتىنىـۇ كـهتىجىدهر قىلىپ، ائخىرقى نهۋرهپهشقا سۇرلمانالرنى ىئسالم دىنى نامىدىن ۇئۇسۇم
  .ۇچرايدپ ۇئۆ كهرىمىزدۋه دڭر بىزنىهتلهرىكهلىك ائخىرالشقان قوراللىق ھپاجىەئ

ــ ــى ق ــداق دۇ مهاللۇھــهھىمه رهدامۇىئبن ــداۇد مهھــمىئمــام ەئ: [ۇيــدهن ــق دن ــهر مهگەئ‹: نهگې  هلمانالرنى زايۇســۇ مهۋت هبىيۇغل
ــ ــېۋقىلى ــۈرۆ كهزگۆتىش ك ــا، مۇپ تۈن ــى ەئېرس ــلن ــدان بى ــاكى قومان ــر ي ــا(ن همى ــش خ) غازاتق ــدهرســۇچىقى ــازات پ. ۇن قىلماي ت هقهغ

 هۋن ھـاراق ىئچىـش  قومانـداهرچه، گۇرىلىـدېلىـپ ب ېئهن بىـرگهالرنى ساقالپ قالىدىغان كىـشى بىـل ۇئهۋنىدىغان ۈيۆلمانالرغا كۇسۇم
 ر همـبهيغهپ. قۇللـەئهزىگىـال ت ۆئڭنىـ ىئـشالر ۇئۇنكى بـۈ، چـۇلغان بولسىمۇن تونهت قىلىش قاتارلىق قىلمىشالر بىله خىيانهتكهنىمهغ

 ۇنمـهم بىله دىننـى پاسـىق ائدۇتاائال بهللابھىسىزكى، ۈش» «الْفَاجِرِ بِالرَّجُلِ الدِّينَ هَذَا لَيُؤَيِّدُ اللَّهَ إِنَّ«: ت قىلىنغانهايۋنداق رىۇدىن م
  ›1».ۇرىدۈندهچلۈك

ــ ــى ق ــداق دۇ مهاللۇھــهھىمه رهدامۇىئبن ــاد ەئ: [ۇيــدهن ــرى ۆئجىھ ــلمى ــرگهزى بى ــپ چىالرنى ېئۇرغۇندۇ ســهۋچى ۇ بوشــاتقهن بى لى
  .چىقماسلىقى الزىم

 ڭ بىزنىـهسـتىگ ۈئڭنىـ، ۇئۇپ، چىـدىغىلى بولمايـدۆت كـهققهشـۇق، مۇك سوغهك ىئسسىق ياكى بها بۋ ـــ ھاهندهگېچى دۇبوشاتق
 كىــرىش هگڭــهپ، جۇتۇۋ غازاتقـا چىقىــش قىزغىنلىقىنــى سـوڭرنىهك، كىــشىلهنـدهگې دۇيــدهتمهزى يۆ كــڭمنىـه قىلىــشىمىزغا ائدهلىـبهغ

  .ۇلىدۇتۇ تهردهزهم نهرىدىغان ائدۇىئرادىسىنى بوشاشت

م يـوق هچقانداق يـاردېتىدىغان ھهۋالرغا ەئ، ۇئۇپتۇپ بولۇغلهنى مۇ ائلدىنقى قوشڭلمانالرنىۇسۇ ـــ مهگىنىمىزدېچى دۇرغۇندۇس
ش ۇرۇالرغـا تاقابىـل تـن؛ ۇئهرىـدىكۇلىـپ تېم كه يـاراقلىرى خىـل، يـارد–پ، قـورال ۆ ائدىمى كڭرنىهنلهشمۈ دهستىگ ۈئڭنىن؛ ۇئهىئك

م هرنـى قىلىـدىغان ائدهپلهرىدىغان گۇندۇارلىقىنى سـۋگىـڭهپ، جۈرۈشـۈ روھىنى چڭجاھىدالرنىۇك، مهندهگېن دهس ىئكهممكىن ەئۇم
  .ۇلىدۇتۇ تهردهزهن

ر هگەئ. لىـپ چىقماسـلىق الزىـم ېئه بىـرگۇرنىمـهملهن ائدهلـگهن كۈچـق قىلىـش ۈئۇسـلۇ ائرىسىغا جاسڭلمانالرنىۇسۇك مهدڭنىۇش
شىدىن ۇپ قويۈزۈتكهنغا زىيان يۇ قوشڭنىنكى ۇئۈ چۇ چىقىشقا بولمايدهن بىرگه بىلڭنىپ قالسا، ۇئۇردىن بولهمله خىل ائدۇمىر شەئ
 ۇگىـشىپ چىقىـش قانـداقم ەئهمىـرگنـداق ەئۇ بهردهس بولمىغـان يۇرۇلىـپ چىقىـش درنى ېئهسـك خىـل ەئۇب. ۇمىن بولغىلى بولمايدەئ
  2]؟!نۇس بولسۇرۇد

 هسىلىـسىده جىھـاد قىلىـش مهن بىـرگهمىـر بىـلن ــــ پاسـىق ەئهرىمۇن ائخىرالشـتهرتىش بىـلهسـكندىكى ەئهۋۆسىلىنى ته مۇن بهم
 هرقـقهھىم پۇ مۇت بهشتىن ىئبارۇتلىك بولهۋناسىۇلمانالرغا مۇسۇ مهۋش ياكى ىئسالم دىنى ۇق بولۇللەئه تهزىگ زىيىنى ۆئڭپاسىقلىقنى

 فىقھـى هۋ هقىـدك ەئهدڭنىۇشـ. ستىن چىقارماسـلىق الزىـمتئىي ەئهقتىنى قۇ نۇن، بهتك قىلىپ ۆئهىن ائز ساندىكى ائلىمالر ىئشارىئنتاي
 هسـىلىدهن مهگېـ دۇ جىھاد قىلسا بولىـدهن بىرگهلمان بىلۇسۇرقانداق مهر ھهزهتئىينهشىدىن قۇكىتابلىرىدىكى، سالىھ ياكى پاسىق بول

مىـر مكىن بولمىغـان پاسـىق ەئۇسىز مـڭـنىتلىك بولغـان، جىھـاد قىلىـش ۇئهۋناسـىۇزىگىال مت ۆئهقهاسىقلىقى پلىنغان پاسىق، پتىلغا ېئ
  بولــسا ۇئهرىجىــدهت قىلىــدىغان دهتىــدىغان، ىئــسالمغا خىيــانېلمانالرغا زىيىنــى يۇســۇ پاســىقلىقى مڭنىــر ۇئهگەئ. ۇلىــدۇتۇ تهردهزهن

  .رۇچىدۈ ياخشى بىلگڭەئهللا. ۇيدهقاتارغا كىرم

  

 

  هددىيه رهرگهبھىلۈك شۈلۆ داىئر بىر بهمىرلىككەئ. تتىنچىهي

  

 ڭتنىـيەئهردىكى بهتلىئـسالمى جامـاەئ«شرىدىن چىققان ه يىلى وئمماندا ن-1406 ه ھىجرىيڭننىهسهلى ىئبنى ھستاز ەئن ۇئهم
 هقـسىتىدهش مهنقىـدلهتتنى م بىـر ىئـسالمى جامـاەئۇلـه كىتـاب مۇبـ. غـان ىئـدىمۇنـاملىق كىتـابىنى وئق» تلىكىت يـاكى بىـدەئهننۈس
تتىكى  جامـاەئۇائپتـور بـ. لغـانۇرىغـا قويۇپ وئتتهملىـسىدىن دۈ جڭت ىئـشالرنىسىلىـسى بىـدەئهت ميـەئهدا بڭنىپ، ۇئۇزىلغان بولېي

پ قىــسمىدا ۆ كــڭمىنــى تاللىغىنىغــا قارىمــاي، كىتابنىــې تۇك بــهدىن باشقىــسىنى تاپالمىغانــدڭــنىۇ بهپ خاتــالىقالر ىئچىــدۆ كــهنچۇشــ
پ ۇتــۇ تهردهزهىتىنى نۋناسـىۇتتىكـى مهھهن جۇزمـهق قىــسمىغا، مۇللـەئه تهتكيـەئه بڭنىـۇئ. نهتــكهپ كهتـنهن چهن تامـامتـتىهقىقهھ

                                                             
 ته ب-219 جىلىد -10» لۇسهھادىسىررهل فى ئۇسۇلئۇجامىئ« 1
 رهتله ب-372، - 371  جىلىد-10» بىيرهك لۇرھهششهۋغنى ۇلمهئ« 2
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رىــپ ې بهددىــيهخالىــسا رهللا، هنــدهلگهمىغــا كېن تهگېــد» لىــشىت ېئيــەئهردىن به قــول ائســتىدىكىلڭمىرنىــەئ«پىمــدىكى ېيىنكــى گېك
  .نهتىمۆئ

م بىـر ىئـش ۇلـهم«ن هتـكرتىپ ۆئهسـك ەئهالسـىدۇ ائخىرىـدىكى خڭسـىلىنىه م-4ىققـان  بابتـا ىئـسپاتالپ چۇ، بىز بڭنىھازىر ۇئ
 هاســىتۋ بىهســىلىگهن مهگېــد» رۇرزدهشــى پۇ بولڭمىرلىكنىــم بىــر ەئۇرقانــداق بىــر ىئــسالمى يىغىلىــشتا چوقــهن ھهشــكهن بىرلۈچــۈئ
ــهتلىك بولغــان، مهۋناســىۇم ــر جاماەئۇزك ــهتل باشــقا ىئــسالمى جاماەئهۋ ڭتنى ــك تــمىر ەئڭرنى ــارۈزۈلى ــار قىلىــشتىن ىئب ت همىنى ىئنك

  .نهرىشنى باشاليمې بهددىيهخاتالىقىغا ر

تتىن ىئسپاتالشتا هھهرىئ جهمىنى شۈزۈمىرلىك ت ەئڭتنىر جاماەئۇزكهم: [نهگېنداق دۇ مهتلىرىده ب-39، -38 ڭائپتور كىتابنى
 ه بىرگهردهپهم سهچ ائدۈئ» «أَحَدَهُمْ فَلْيُؤَمِّرُوا سَفَرٍ فِي ثَلَاثَةٌ كَانَ إِذَا «:ر همبهيغهنى پهي (هبھۈ ش-5رىغا قويغان ۇپ وئتتهلىل دهد

، هردهرز بولغـان يهمىرلىـك پتتىكـى ىئـشالردا ەئهك ائدهردهپهن، سـۈچـنلىكـى ۈئهگېد» !نۇمىـر قىلـسز ىئچىدىن بىرسـىنى ەئبولسا ۆئ
ت قىلىـشقا  ىئتاەئهۋالش ڭائ! ؟ۇرز بولمامده پۇخىمېمىرلىك ت ەئهتتت قىلغان بىر جاماەئهقسهنى من قىلىشۇمىنغا قانې دىنىنى زڭنىهللا
  :ۇرىلىدېاب بۋقتىدىن جاۇ نهك ائلتهندىكىدهۋۆ تهگ!)؟ۇسمهمر ەئۈرۆ زۇخىمېلىش تت ېئيەئه بهۋ هھدەئ

ر همبهيغه پهققىدهمىرلىكى ھر ەئهپه سهققىـدهمىرلىكـى ھ ەئڭرنىـهتلنـداق جاماەئۇممـا بقى بـار ەئۇس يوليـورۇخسه مڭ نى 
 قىيـاس قىلىـشقا ه بىـرىگ– ىئككـى ىئـشنى بىـر ۇن بـۈچـب بولمىغـانلىقى ۈئهۋهرىدىغان سۇدىس يوق، ىئككىسىنى وئرتاقالشتهق ھۇوئچ

  .ققىه ھڭرنىهھىدلهجتۇتال مهقهك قىياس قىلىش پهيتقاندىملىرى ېئ ائلهقىد ەئهستىگ ۈئڭنىۇئ. ۇبولمايد

همچۇ قوشـۇپ قىلىدىغان بـهلهت تق ىئتاەئۇمما تول ەئۇلدىن قالىدهمنال ەئهر ائخىرلىشىشى بىلهپهمىرلىكى بولسا سر ەئهپه س 
  .سهمنداق ەئمىرلىك ۇئەئ

پ ۈرۈلتــهشــنى كۇلۇزۇ بهۋر بولـسا پــارچىلىنىش همىــرلىكل ەئۇممـا بــ ائخىــر پايــدىلىق ەئ-مىرلىكــى بولــسا باشـتىن ر ەئهپه سـ
  .ۇرىدۇپ چىقىپ تهن ده قامالشمىغانلىقى مانا مڭ قىياسنىۇ، بۇچىقىرىد

رىئ جـازا ىئجـرا هسـتىدىن شـ قىلغـانالر ۈئه پاھىـشهۋن ه ھـاراق ىئچـكهز ىئچىـدر ۆئهك كىـشىلۈلـۆر بىـر بهگز قىاليلى، ەئهره پ
ر ىئككـى هدا ھڭـنىۇب. ن باتىـله ىئجماسـى بىـلڭتنىـهمم ۈئهتتهۋلـ؟ ەئۇتىراپ قىلىنامـد ېئهتترىەئهن بولسا، شهلگه كهقىلىشقا بىرلىكك

  .ۇقىنى ىئسپاتاليد باتىللىڭقىرىقى قىياسنىۇ قىياس يۇك، بهمېد.  ىئختىالپى يوقڭپنىهرهت

ش، ۈرۈشـتۈرۈرتىپلىـك يهزىپىـسى ىئـشالرنى تهۋ ڭنىك، ۇئهمېد. ۇكلىنىدهن چهك ىئشالر بىلۈرلۈ تهچچهمىرلىكى بىرنر ەئهپه س
  .سهمن ەئۈچت قىلىش ۈئ ىئتاەئهۋالش ڭق ائهتلۇ مۇرگىزمهھ

هكسىچ ەئڭنىۇلىيىتى بهم ەئڭرنىهفلهلهلكى سهس، بهم يولى ەئڭفى سالىھالرنىهلهلىش س ېئهھدالردىكى ەئ ۇئ[.  

  . ائخىرالشتىهرده يۇشۇزى مۆ سڭننىهسهلى ىئبنى ھستاز ەئۇئ

  

  :هددىيه رهزىگۆ سڭننىهسهلىي ىئبنى ھستاز ەئۇئ

  .لدىۇرۇ قالدهيىنگېپسىالتقا موھتاج بولغاچقا كه ترهده بىر قهددىيهرىلىدىغان رېقتىلىرىغا بۇتىنچى نۆ تهۋبىرىنچى 

. نهيىلگېـد»  ...ۇلـدىن قالىـدهمنـال ەئهر ائخىرلىشىشى بىلهپهمىرلىكى بولسا سر ەئهپهس«دا ڭنىۇ ـــ بهددىيهقتىغا رۇىئككىنچى ن
 همچۇاقىتلىـق، قوشـۋ وئخـشاش هر جامـاىئتىگهپهت سقىم جاماەئۇنكى داىئملىق مۈ چۇ بوالاليدهددىيهزىال ائپتورغا ر ۆئڭزنىۆ سۇشۇم

  !؟ۇسمهم موھتاج ەئۇخىمې تهمىرلىككرىشتا ەئېلىپ بتلىك ېئه قارىغاندا ىئشالرنى رهتكجاماەئ

» ... ائخىـر پايـدىلىق - باشـتىن هكـسىچ ەئڭرنىـهمىرلىكلمىرلىكىـدىن باشـقا ەئر ەئهپهمىرلىكـى بولـسا سـر ەئهپهس«چىنچى، ۈئ
  .هددىيهقتىغا رۇ نۇن بهگېد

  .ن ىئسپاتلىغىنى يوقهلىل بىلهرىئ دهر شهك بىرهدۇتقا قىلغۇ تهھاكىمىدۇ مهۋ تارتىش -زنى تاالش ۆس ۇائپتور ب

رىئ هچقانـداق شـېزى ھۆن سـهگېـد» ۇپ چىقىرىـدۈرۈلتـهشـنى كۇلۇزۇ بهۋر بولسا پـارچىلىنىش همىرلىكل ەئۇمما بەئ «ڭنى ۇئهنهي
 هبىـزگ. چىلىقى يوقۇ قىلغهھاكىمۇقتىدىن مۇرىئ نه شڭپنىه گۇپ، بۇك بولنلىهيدىگهممىنى بىر تاياقتا ھه بولماستىنال ھهائساسقا ىئگ
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ــي مىــسال ەئهملىنغــان ەئتــتىن ېئهمئىيهج ــلهرىئ دهالقىغــا وئخــشاشال شــۋۋ ائۇمــۇب. كهرېــلىــل كهرىئ دهلكــى شــهس بهملى ن هلىــل بى
  .پهىئسپاتالنمىغان ائساسسىز گ

رتىپلىــك هزىپىــسى ىئــشالرنى تهۋ ڭنىــك، ۇئهمېــد. ۇكلىنىــدهن چهك ىئــشالر بىــلۈرلــۈ تهچچهمىرلىكــى بىــرنر ەئهپهســ«شــىنچى، هب
  .هددىيه رهزىگۆ سۇن بهگېد» سهمن ەئۈچت قىلىش ۈئ ىئتاەئهۋالش ڭق ائهتلۇ مۇرگىزمهش، ھۈرۈشتۈرۈي

مكى، ۇلــه مهنــگهيلهممهدىن باشــقا ھڭــنىۇئ. پهن ىئــسپاتالنمىغان ائساســسىز گهلىــل بىــلهرىئ دهقىرىقىغــا وئخــشاشال شــۇ يۇمـۇب
 ڭزنىۆن سـهگېـد» مىـرەئ«ززاسـى، هقهتلىك ته ماھىيڭمىرلىكنىر ەئهزهتئىينهشىدىن قۇ كىچىك بول- ڭت قىلىش چو ىئتاەئهۋالش ڭائ
  .تهندىن ىئبارهگېچى دۈرگۈشۈق چۇيرۇ بۇنىسىمهت مهغۇل

رىئ هچبىـر شـېھمىرلىكنـى نلىكـى ەئهگېد» شۈرۈشـتۈرۈرتىپلىـك يهزىپىسى ىئشالرنى تهۋ ڭنىۇئ«مىرلىكىنى ر ەئهپه سڭستازنىۇئ
نلىكـتىن هگېد» شۈرۈشـتۈرۈ يهرتىپ بـويىچهت« ىئشالرنى همىرلىكىدر ەئهپهستاز سيىن ۇئېدىن كڭنىۇئ. پ قويغانلىقهشۈلىلسىزال چهد
زىپىـسى هۋ ڭمىرىنىـر ەئهپهك، سـهنـدهلگهزال كېـ تهھـنىگې زڭمنىـهدىن ائدڭـنىۇر بهگەئ. مىـدىېق دۇت قىلغانلىقىنى وئچهقسهمىنى مېن

غا ڭنىۇ شـهۋ ىئـش قىلىـدىغانلىقى همېنى نـۈ ىئش قىلىـدىغانلىقى، ىئككىنچـى كـهمېنى نۈ بىرىنچى كهرگه بولغان كىشىلهىللن بهزى بىلۆئ
رتىـپ ه تڭمىرنىـالر ەئيمىزكـى، ۇئهسـتازغا دت قىلـسا؛ بىـز ۇئهقـسهننـى مهگې دۇرىـدېپ بهلگىله بهرتىپ بويىچهوئخشىغان ىئشالرنى ت

ت قىلغـان غـا ىئتـاەئڭنى ۇئهۋلىغـان ڭزىنى ائۆ سـڭمىرنىـگىـشىش ائرقىلىـق ەئ ەئۇالر ائشـلـسا، ۇئرگىنىنى ىئجـرا قىهپ بهلگىله بهبويىچ
  .رۇت قىلىشت ىئتاەئهۋالش ڭلىپى ائه تڭمىرلىكنىرىپ تاقالدىكى، ەئې بهرگه يۇائخىرىدا ىئش ش. ۇبولىد

 ڭمىرنىـەئ« بابتـا -4خالىـسا هللا هگزىۆن سـهگېـد» ...س هم يـولى ەئڭفى سالىھالرنىهلهلىش س ېئهھدالردىكى ەئۇئ«ائلتىنچى، 
  .رىمىزې بهددىيهاقىتتا رۋمىدا توختالغان ېن تهگېد» لىشىت ېئيەئهردىن بهقول ائستىدىكىل

  

  :هددىيهقتىغا رۇبىرىنچى ن

مىرلىكـى  ەئڭرنىـهتلنـداق جاماەئۇممـا بقى بار ەئۇس يوليورۇخسه مڭ نىر همبهيغه پهققىدهمىرلىكى ھر ەئهپهس«: ڭستازنىۇئ
 قىيـاس ه بىـرىگ– ىئككـى ىئـشنى بىـر ۇن بـۈچـب بولمىغانلىقى ۈئهۋهرىدىغان سۇدىس يوق، ىئككىسىنى وئرتاقالشتهق ھۇ وئچهققىدهھ

 هزىگۆن سـهگېـد» ققـىه ھڭرنىهھىـدلهجتۇتـال مهقهك قىيـاس قىلىـش پهيتقاند ائلىملىرى ېئهقىد ەئهستىگ ۈئڭنىۇئ. ۇقىلىشقا بولمايد
  .هددىيهر

رىغـا ۇپـسىلىي وئتته، ائنـدىن تهال قىـسقىچۋۋقتىنى ائۇ نـۇبـ. ۇرگىلـى بولىـده بهددىـيهن رهل بىلۇس خىل ۇئهچچه بىرنهبھىگۈ شۇب
  :نهقويىم

س همدىـسال ەئهسىدىكى ھمىرلىكـى توغرىـر ەئهپهت سـهقهلىلى په بىردىنبىر دڭسىلىسىنىهمىرلىك م ەئڭرنىهتل خىل جاماەئۇ ب
  .ر بارهلىللهن دۇرغۇ نۇدىن باشقىمڭنىلكى ۇئهب

ن ۈچـپىلغانلىقى ۈئېرىسىدا وئرتاقلىق تۇ وئتتڭالرنىۇ قىياس قىلىش، بهمىرلىكىگر ەئهپهمىرلىكىنى س ەئڭرنىهتل خىل جاماەئۇ ب
  .رۇ ساغالم قىياسته ىئگهچكۈ كهتترىەئهش

ھىد ائلىمالر بايان قىلىشقانهجتۇپ مۆلى كې قىياسنى خۇ ب.  

  

مىرلىكـى ر ەئهپهت سـهقهلىلـى په بىردىنبىـر دڭسىلىـسىنىهمىرلىك م ەئڭرنىهتل خىل جاماەئۇپسىالتى ـــ به تڭددىيىنىهبىرىنچى ر
  ر بارهلىللهن دۇغرۇ نۇدىن باشقىمڭنىلكى ۇئهس بهمدىسال ەئهتوغرىسىدىكى ھ

 ڭلمانالرنىۇسۇ مهۋقى ۇ يوقلڭبى ـــ ىئسالم ھاكىمىيىتىنىهۋه سڭلىشىنىې بارلىققا كڭرنىهتلكچى بولغان جاماەئهنقىدلىمهائپتور ت
 ڭر دىننىـهم كىـشىلۈركـۈلمانالردىن بىـر تۇسۇال ائستىدا مۋھنداق ەئۇب. رۇ بولمىغانلىقىدڭلىپىنىهكچىلىك قىلىدىغان خهتېىئشلىرىغا ي

 ۇلكـى بـهچقانـداق خاتاسـى يـوق بې ھهتترىەئه شـڭنىـۇن بولسا بهنگهشكىللهقتىسىدىن تۇمكارلىق نهن ھۈچرزلىرىنى ائدا قىلىش ۈئهپ
ــل م ــا ۆئۇئ. رزهزى پ ۆئڭشــنىۇشۇي ۇئهتتهقــسهخى ــدىن بىرســىنى ەئالرغ ــپ تز ىئچى ــر قىلى ــنلهمى ــده پهتتهۋلــش ەئهيى ــۇب. ۇرز بولى  ڭنى

  :لىللىرىهد
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ولَ وَأُوْلِـي األَمْـرِ مِـنْكُمْ: ۇيده دنداقۇتاائال مهللا) 1( ُ قـا، هللا! رهمىنلۆىئ مـ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوا أَطِيعُـوا اللَّـهَ وَأَطِيعُـوا الرَّسـ
  1.الرڭت قىلى ىئتاەئهرگهستىدىكىلالردىن بولغان ىئش ۈئڭۈز ۆئهۋ هرگهمبهيغهپ

َى أُوْلِي األَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِـنْهُمْوَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ األَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِل 
)نـى ر ۇئهگ، ەئۇىـدنـى تارقىت، ۇئهتـسهي) ناپىقالرغاۇنى مهي(الرغا ىرى ۇئۋهر خه بىرڭنچنىۇ ياكى قورقڭائمانلىقنى)  ائىئتهرگهمىنلۆم
نـى هي(نـى چىالر ۇئۇرنـى چىقـارغهۋهخ) ۇش(م قىلسا، ۇله مهرگهستىدىكىل ىئچىدىكى ىئش ۈئڭنى)رهمىنلۆنى مهي(الر  ۇئهۋ هرگهمبهيغهپ

  2.االتتىۋ بىلىهتتهۋلالردىن ەئۇئ) الىنىۋھقىقىي ەئه ھڭرنىهۋه خۇش

رىدىغان، ۈشـته ىئتتىپاقـسىزلىقىنى بىرلڭالرنىـن ۇئۈچـلمانالر ۈئۇسـۇن مه ىئـشارىلىك ىئـسپاتىغا ائساسـڭتنىـهر ىئككـى ائيۇزكهم
اپىـق ۋۇلىپ مې سـهرتىپكهھتىياجلىرىنى قامدايدىغان، ىئشلىرىنى تك ېئۈرلۈقلىرىنى قوغدايدىغان، تۇ ھوق–ق هتلىك ھه ائخىرهۋنيا ۇد

لمانالر ۇسـۇنكى مۈچـ. كهرېـشـى كۇم بولۇر چوقـهرلهھـبهتىدىغان رۇ ىئش تهدىس بويىچهرائن ھۇ قهۋان لمۇسۇرىدىغان، مۇنالشتۇوئر
رتلىرى ه شـڭمىرلىكنىـ ەئهقته ھۇب. سهمس ەئۇرۇ ھاكىمىيىتى ائستىدا ياشاش دڭن، كاپىرنىهتال بولىدىكهشقا ىئمكانىيۇلۇتۇن قۈچۈئ

  .قۇن ىئدهتك توختىلىپ ۆئهزىمىزدۆتوغرىسىدىكى س

ر همىـرلخس ەئهرقانـداق شـهن ھهرگۈشـتهگ باشـقىالرنى ەئهزىـگۆئ: [ڭنىـهاللۇھهھىمه رهيمىـيه ىئبنـى تهققىدهر ھهتله ائيرۇزكهم
. شۇردىن توسـهرسـىلهتوسـقان نهللاش، ۇيرۇ بـهرگهرسـىلهغـان نۇيرۇبهللاچىلىرىنى ۈشـكهگرىيىتى ەئۇجبـه مڭنىـۇئ. ۇقاتارىـدا سـانىلىد

 داىئـر هتكهسـىيه م–نـاھ ۇت قىلىـش، گ داىئـر ىئـشالردا ىئتـاەئهتكه ىئبـاد–ت  تـاەئغـاڭنىرىيىتى بولـسا، ۇئۇجبه مڭچىلىرىنىۈشكهگەئ
 باشـقا هۋمىرلىـرى  ەئڭرنىـهتلرقايـسى جاماەئهلىماالر، ھر پادىشاھالر، ۆئهتلهر ائيۇزكهك؛ مهگىنىدې د3.]ت قىلماسلىقىئشالردا ىئتاەئ

  .ۇائلىد هز ىئچىگلالرنى ۆئسۇئهم

 بولغـان ه ىئـگهلىلـگهس دۇخـسه مهسـىلىده مۇلغـان بولـسا، بـۇرۇ قهقـسىتىدهيولىدا جىھاد قىلىـش مهللات قايسى بىر جاماەئ) 2(
س ۇخـسهنكى مۈچقانـداق ھـاجىتى يـوق چـې ھڭ قىيـاس قىلىـپ ىئـسپاتالشنىهمىـرلىكىگر ەئهپهمىرلىكىنى سـت ەئ جاماەئنمىز، ۇئهىئك

 غازىتىـدا هتۋدا بايـان قىلىنغـان مـوۇزۋ مـا-4لىـل بولـسا هس دۇخـسهسـىلىدىكى مه مۇبـ. ۇولمايـد قىيـاس قىلىـشقا بهردهلىل بار يهد
ــد هۋ خالىــد ىئبنــى ڭ كىرامالرنىــهســاھاب دىــستىن ه ھۇئ. تهدىــستىن ىئبــارهنلىكــى توغرىــسىدىكى ھهيىنلىگهمىــر قىلىــپ ت نــى ەئلى

  !ڭلىېالق سۇ قهزلىرىگۆ سڭلىماالرنى توغرىسىدا ۆئرهنلۈكهرىئ يهچىقىرىلغان ش

شـقا ۇرال ائستىدا، ۇئۋھ بولمىغان ەئهتمهرسۆمىر بولىدىغانلىقىغا ك ەئڭشتا كىمنىۇردىس ۇئه ھۇب: [ۇيدهنداق دۇر مهجهىئبنى ھ
 ۇبـ‹: نهگېـنـداق دۇى مۋاھـاىئمـام ت. ۇنلىكىنى ىئـسپاتاليدهس ىئكۇرۇ دڭمىر سايلىشىنىز ىئچىدىن بىرسىنى ەئ ۆئڭھازىر بولغانالرنى

ن ۈچـش ۈئۇرۇپ تـۇمىر بول وئرنىدا ەئڭنىر ۇئهده قهنگهنگه قايتا تىكلهلىپه خپ قالغاندا، ۇئۈلۈزلىپىدىن ۈئهلمانالرغا خۇسۇدىس مهھ
  4]›.ۇرسىتىدۆنلىكىنى كهرز ىئكه پڭمنى چىقىرىشنىهبىر ائد

نداق بىـر ۇن شـه ائساسـهدىـسكهر ھۇزكـهم‹: نهگېـنـداق دۇر مينىۇىئبنـى مـ: [ ۇيـدهنـداق دۇ مهنه يهاللۇھهھىمهر رهجهىئبنى ھ
م قىلىـش ىئمكـانىيىتى ۇلـه مهلىـپىگهپ خۇن بولهنگهيىنله تهمىرلىككم ەئۇلهخس مهم شۇلهكى، مۇسىلىنى ىئسپاتالپ چىقىشقا بولىدهم

بىئىيكـى، هت› .ۇتىـدنغـا ۆئۇرزلىـك وئرهت قىلىـش پغـا ىئتـاەئڭىن ۇئه ىئـگهچكۈ كـهتـتهھهرىئ جهمىرلىكى ش ەئڭخسنىه شۇبولمىسا، ش
  5.]شى الزىمۇن بولهلگه كه قارىتا بىرلىككهمىرلىكىگ ەئڭخسنىه شۇر شهچىلۈيىنلىگه تهسىلىدهر مۇزكهم

 ڭنكى جىھادنىـۈ چـۇ بولمايـدهشـكۈرۈچىكتې جىھادنى كۇپ قالسىمۇ يوق بولهلىپهخ: [ۇيدهنداق دۇ مهاللۇھهھىمه رهدامۇىئبنى ق
مىـر  ەئۇبـ.) ۇلىدۇرۇامالشـتۋپ جىھـاد داهيىـنلهمىـر تن ەئۈچـ ۈئڭنىۇشـ (ۇبىدىن يوققـا چىقىـدهۋهنلىك سـهرگۈچىكتېنى كپايدىسى ۇئ

  .ۇرىدېپ بهقسىمله تهق ىئگىلىرىگه ھهلچىمى بويىچت ۆئرىەئهرنى شهتلهنىمهلىنغان غېئ

زىــسىدىن ۈھتىيـات قىلىــش يســقا ېئۇ نوم-قــسىماتى ائر ه تڭن ائيالالرنىـهشــكۈت وئلجىغــا چهقهپ‹: نهگېـنــداق دۇقـازى ىئيــاز م
  ›.ۇلىدۈرۈچىكتې كهچۇت قىلىنغراجىەئۇ مهلىپىگهخ

ن يـاكى هتـكهپ كۈلـھىد قىلىنغـان، ۆئهمىـر شـكىن ەئېن لـهرگهپ بهيىـنلهمىـر تنغا ەئۇتىدىغان قوشهۋ ەئهرگه بىر يهلىپهر خهگەئ
 كىـرامالر ه غازىتىـدا سـاھابهتۋنكى مـوۈچـ. ۇيـدهيىنلهمىـر قىلىـپ تز ىئچىدىن بىرسـىنى ەئن ۆئۇولسا، قوشپ قالغان بۈشۈ چهسىرگەئ

                                                             
 ته ئاي- 59 نىسا هرۈس 1
 ته ئاي-83 نىسا هرۈس 2
 ته ب-180 جىلد -28» اۋتاهف لۇئۇجمهم« 3
 ته ب- 513جىلد - 7» بارى لۇتھهف« 4
 ته ب-180جىلد - 6» بارى لۇتھهف« 5
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 نـى لىـد هۋز ىئچىـدىن خالىـد ىئبنـى يىن، ۆئېـھىد قىلىنىـپ بولغانـدىن كهممىـسى شـه ھڭرنىهمىرلن ەئهرگهپ بهيىنله تر همبهيغهپ
 خالىـد هۋسـتىقلىغان هن تهنلىـك بىـله ىئـشىنى رازىمۇ بـڭالرنىـ ۇئهنـدهلگۈزۈتكه يه گر همبهيغهر پهۋه خۇب. نهيىنلىگهمىر قىلىپ تەئ

  1.]پ ائتىغانهد»  قىلىچىڭنىهللا«نى ۈ كۇلىدنى شهۋىئبنى 

س ۇخـسهسـتىدىكى م ۈئهسـىلهاتقـان مۋ تـارتىش قىلى–ل ھـازىر بىـز تـاالش هر دهنلۈكـهدىكى ىئسالمى يڭنى ۇئهۋدىس هر ھۇزكهم
 هرىجىـسىدهرزلىـك دهشـىنى پۇ بولڭمىرلىكنىـ ەئهردهتلچى جامـاەئۇملىـدىن جىھـاد ىئـشلىرىنى قىلغـۈپ دىن ىئـشلىرىنى، جۇلىل بولهد

 قىيـاس قىلىـشقا همىـرلىكىگر ەئهپهنى سـۇمىرلىكىنـى ىئـسپاتالشتا بـ ەئڭرنىـهتلر جاماەئۇزكـهن مهنداق بولغـان ىئـكۇشـ. ۇاليدىئسپات
  .نهتىميىن بايان قىلىپ ۆئېخالىسا كهللانى ۇب). سۇرۇن ده تامامۇ قىياس قىلىشمهتتهۋلەئ(ھتىياجىمىز يوق ېئ

ق ه نر همـبهيغه غازىتىـدا پهتۋنكى مـوۈ چـۇتبىقلىغىلى بولمايـدهىمىزغا تالۋھ ھازىرقى ەئڭدىسنى بىزنىه ھۇر، بهزىلهتىمال بھېئ
 ڭنىـممـا ھـازىر بولـسا ۇئەئ. سـتىقلىغانه ىئـشىنى تۇ بـڭالرنىـم قىلىـپ بارغانـدا ۇئۇلـهالنى مۋھـيىن ەئېـن، كهيداندا بولمىغان بىـلهم

س ۇرۇمىرلىكـى د ەئڭرنىـهتل جاماەئۇن بـه بولمىغـان ىئـكهلىـپهك، خهمېـد. سهمد ەئۇجـۋهمپتىن ۈلىپىسى تهلمانالر خۇسۇ مهكسىچەئ
ن تـوغرا هلىـل قىلىـش تامـامهدىسنى دهر ھۇزكهسىلىنى ىئسپاتالشتا مه مۇيتىمىزكى، بپ ېئهكىتلهبىز قايتا ت. مكىنۇيىشى مېس دهمەئ
سـلىدىنال يدانـدا يـاكى ەئهق مه، نڭلمانالرنىۇسۇم مۈركۈبىر ترىدىغان ائمىل ۇتنى وئرتاقالشته ىئككى ھالۇنكى بۈچ. ه ىئگهچكۈ كهۋ

ر هپ، ھۇنلىكى بولـهشـكه بىرلهتـكهرىكهت وئرتـاق ھهلىپىدىن ائيرىلغان ھالدا جىھـاد قىلىـشتىن ىئبـارهر خهزهتئىينهشىدىن قۇيوق بول
. هتىـجهرىئ نهاقتىـدا چىقىرىلغـان شـۋ ھايـات ڭ نىـر همـبهيغه ىئـش پۇ يـوق، بـهلىـپه خهسـتىد ىئـشى ۈئۇ بڭالرنى ۇئهتتهىئككى ھال

ى  يـاكهلىـپهيىن خېـ ھاياتىـدىن كڭ نىـر همـبهيغهرىئ قـارارنى پهنلىكىدىن چىقىرىلغان شهرگهز بۈاقتىدا يۋ ھايات ڭ نىر همبهيغهپ
دىـس ه ھۇ بـڭنىـهاللۇھهھىمه رهدامۇ ىئبنـى قـهۋر هجه ىئبنى ھهخسكهر شۇزكهبىز م. ۇم چىقىرالمايدهرقانداق ائدهدىن باشقا ھڭنىۇئ
 هززاسـى بـويىچهقه تڭزىنىۆ سـڭخـسنىه شۇبـ.  قىلىمىـزهالۋ قىلىشنى ھاهالھىزۇزلىرىنى وئبدان مۆقىل قىلىنغان سهقىرىدا نۇ يهققىدهھ
 هۋت اتقان جامـاەئۋنكى جىھاد قىلىۈس باتىل چهمس ەئۇرۇاتقان جىھادالر دۋۇدىن باشقا جايالردا بولڭنى ۇئهۋان يتقاندا، ائفغانىستېئ
ر ۇزكهلمىغان مۇرۇ قهستىگت ۈئرىەئهك، شهمېد. ۇسابالنمايدېت ھرىئ جاماەئهن شۈچرىئ بولمىغانلىقى ۈئهمىرلىكى ش ەئڭھالرنىۇرۇگ

 ڭ ماكانلىرىنى–رت ۇلمانالر يۇسۇن مۈچ ۈئڭنىۇش. ۇناھكار بولىدۇچى گۇقان جىھادقا قاتناشقاتۋرىلىېلىپ ب ائستىدا ېئڭرنىهتلجاماەئ
پ ۈرۆاتقـانلىقىنى كـۋ تاراج قىلىنى- تاالن ڭلكىنىۈ م-اتقانلىقىنى، مال ۋ قىلىنىهندهپسه دڭ قىزلىرىنى–ن ۇاتقانلىقىنى، خوتۋلىنىېۋسىېب
  .كهرېشى كۇرۇپ تۇرۇشتۇۋل قور قوهده قهنگهشكۈ چهلىپه ائسماندىن بىر خۇرسىمۇت

  ؟ۇم قايىل بوالرمهقلى بار ائدن ائزراق ەئۇرسۇياقتا تلمان ۇئۇسۇ؟ مۇم قايىل بوالرمهن ائدهگېلمان دۇسۇن مه مهرگهپله گۇب

ن هبھىنى تامـامۈ شـلىـل ۇئهندىكى دهۋۆخالىسا تهللاتىپ بواللمىسا ېنىال چىقىپ كهسىرى يه تڭبھىنىۈ شۇلبىدىن به قڭمنىهبىر ائد
  .ۇقىتىديو

لَـا تَـزَالُ «: لىغـان ىئـدىمڭنلىكىنـى ائهگېنـداق دۇ مڭ نىـر همـبهيغهن پهكى، مۇقىل قىلىنىـده دىن ن هاللۇجابىر ىئبنى ائبد) 3(
لَّمَ  رِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِ َ فَيَقُـولُ أَمِيـرُهُمْ تَعَـالَ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسـ

ر هده قهنىگۈت كـهھ قىيـامۇرۇچىـدىن بىـر گـممىـتىم ىئ ۈئڭنىـېم» «صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ َ اللهِ هَذِهِ األُمَّةِ
پ ۇ ناماز وئقه، بىزگڭلىېك‹: غاڭنىمىرى ۇئ ەئڭالرنى ۇئهندهشكۈيھىسساالم چهلىئسا ەئ. ۇام قىلىدۋ داهستىدت ۈئهقىقهغالىب ھالدا ھ

تنـى همم ۈئۇشـۇ مڭىـتاائالنهللا ۇمىـر، بـالرغـا ەئڭزىهالر بڭـزىه بڭرنىهن سـىلهتهقىـقهيـاق، ھ‹: يھىسـساالمهلىئـسا ەئ. ۇيـدهد› !ڭرىېب
  2».ۇيدهد› رۇنلىكىدهتلىگهرمۆھ

  :ۇرنى ىئسپاتاليدهسىلىلهندىكى مهۋۆپ، تۇدىس بولهق ھۇت قىلىنغان ىئنتايىن وئچهايۋ دىن رىر همبهيغه پۇمانا ب

روھىنـى ڭرنىـهمىنلۆ بـارلىق مهۋن هشكۈيھىسساالم چهل، ىئسا ەئڭنىهرۇنسهل مۇته جىھاد قىلىدىغان تاىئفهستىدت ۈئهقىقه ھ 
  3.ام قىلىدىغانلىقىۋ داهۋنلىكى هد ىئكۇجۋهر مهدهيىن شامال چىققانغا قهتىدىغان بىر مېلىپ كېئ

ر همــبهيغهمىرلىكنــى پ ەئۇنكى بــۈنلىكــى چــهمىرلىــك ىئكس ەئۇرۇتىــراپ قىلىنغــان د ېئهتترىەئه شــڭمىرلىكىنىــھ ەئۇرۇ گــۇ بـ 
 الرڭـزىه بڭرنىهن سـىلهتهقىـقهھ «ڭزىنىـ ۆئۇيھىسـساالممهل ىئـسا ەئهۋسـتىقلىغانلىقى ه تهزىدۆن سهگېد» مىرى ەئڭالرنىۇئ «ڭزىنىۆئ
  .تىراپ قىلغانلىقى ېئهزىدۆن سهگېد» مىرالرغا ەئڭزىهب

                                                             
 ته ب- 374 جىلد -10» بىيرهك لۇرھهششهۋغنىي ۇلمهئ« 1
 ايىتىۋسلىم رىۇم 2
 ته ب-68 جىلد -13»سلىمۇھىھ مهس« 3
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نكى ۈ چـۇلىـشقا بولمايـدېۋهھقا خاس دۇرۇاقىتتىكى گۋن هشكۈيھىسساالم چهلت ىئسا ەئهقهقىنى پۇسلۇرۇ دڭمىرلىكنىر ەئۇزكهم
 ۇزنى بـۆن سـهگېـد» مىـرەئ«، هن بىـرگهش بىـلۇرۇقتت ائالھىدىلىكىنى ۇئهام قىلىدىغانلىقىدىن ىئبارۋر داهده قهتكه قىيامڭھنىۇرۇ گۇب
ــا چۇرۇگ ــپ ېھق ــۇئ«تى ــرى ەئڭالرنى ــهپ كهد» مى ــهش مۈرۈلت ــر ەئۇزك ــلۇرۇ دڭمىرلىكنى ــۋقىنى، داۇس ــدىغانلىقىنى، ش ك هدڭنىۇام قىلى

رنـى باشـتىن هرلۋهلىپىـسىز قالىـدىغان ده خڭلمانالرنىۇسـۇم. ۇرسـىتىدۆنلىكىنـى كهپىتى ىئكۈ داىئملىـق سـڭھنىـۇرۇ گۇ بڭمىرلىكنىەئ
 ڭ تاىئپىنىۇن، بهاملىشىدىغانلىقى ىئسپاتالنغان ىئكۋ داهۋقى ۇسلۇرۇ دڭمىرلىكىنى ەئڭنىهرۇنسهل مۇته تاىئفهمدهىغانلىقى ھرىدۈچهك
  .ۇس بولىدۇرۇخالىسا دهللا ۇمىرلىكىمتتىكى ەئهلىپىسىز ھالهخ

لىدىغانلىقىېيىنلىشى ائرقىلىق بارلىققا كهقىلىپ تمىر  ەئهزلىرىگز ىئچىدىن بىرسىنى ۆئ ۆئڭمىرلىكنى ەئۇ ب.  

  .رۇنلىكىدهتلىگهرمۆلمانالرنى ھۇسۇ مڭتاائالنىهللا ۇمانا ب

» رۇنلىكىـدهتلىگهرمۆتنـى ھهمم ۈئۇشـۇ مڭتاائالنىـهللا ۇمىـر، بـالرغـا ەئڭزىهالر بڭزىه بڭرنىهن سىلهتهقىقهھ «ڭدىسنىهر ھۇزكهم
  .ۇلىدېن كۇيغن ۇئهىدا قىلغان ىئشىغا تامام غازىتهتۋ موڭ كىرامالرنىهن قىسمى، ساھابهگېد

ــر همــبهيغه ىئــش پۇت بــهيىنلىــشىدىن ىئبــارهمىــر قىلىــپ تز ىئچىــدىن بىرســىنى ەئ ۆئهزلىــرىگ ۆئڭلمانالرنىۇســۇك، مهمېــد  ڭ نى
نلىكىـدىن هرىئ ىئكه شـڭمىرلىكىنىـھ ەئۇرۇ گۇدىس بهر ھۇزكهنكى مۈچ. ۇام قىلىدۋر داهده قهتكهلكى قىيامهس بهمرىگىال خاس ەئۋهد

  .ۇق ىئسپاتاليدۇنلىكىنى وئچه ىئكه ىئگهچكۈر كهده قهنگهشكۈيھىسساالم چهل ىئسا ەئڭمنىۈكۆت ھهىئبار

بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَإلِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن : نهگېنداق دۇتاائال مهللا) 4(
ارِنَا وَأَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ اللّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَّالَ تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَا أَالَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَ 

 بولغـان بىـر الدىـدىنۋيىن ىئـسراىئل ەئېـدىـن ك)اپـاتىۋ (ڭسـانىۇا مڭسا عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِالَّ قَلِيالً مِّنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ
ــدىمهىــرى يۋه خڭنىــجاماەئ ــرىگهيغه پڭزلىرىنىــاقتىــدا ۆئۋز الر ۆئ؟ ۇئۇتمى ــلڭنىــۇئ(رگىــن، هپ به پادىــشاھ تىكــلهبىــزگ«؛ همبى ن ه بى

ــمۈد ــىهرگهنلهش ــهللا)  قارش ــىڭنى ــاد قىاليل ــدا جىھ ــشتىېد»  يولى ــبهيغهپ. يى ــىل«: رهم ــاد پهرگهس ــاي ه جىھ ــاد قىلم ــسا جىھ رز قىلىن
 ڭنىـهللا ۇرسـاق قانـداقمۇدا قىلىنغـان تۇللىرىمىزدىن جـۇ وئغهۋپ چىقىرىلغان هيدهرتلىرىمىزدىن ھۇي«: الرۇئ. دىېد» !؟ۇرمهقاالرسىل

. ممىـسى جىھـادتىن بـاش تـارتتىهرز قىلىنغـان چاغـدا، ائزغىنىـسىدىن باشـقا ھهالرغـا جىھـاد پۇئ. دىېـد» !يولىدا جىھـاد قىلمـايلى؟
  1.رۇچىدۈزالىمالرنى وئبدان بىلگهللا

 ڭرنىـهلىللهن ده روشـڭنلىكىنـى ىئـسپاتاليدىغان ەئهرز ىئكه پڭمىرلىكنىـن ەئۈچـ جىھـاد ۈئهزىرىمـدهز ن ۆئهرىمهت كهر ائيۇزكهم
ن بىـر ۈچـاد قىلىـش ۈئمىرلىك ائستىدا جىھـن ەئهپ، ائلدى بىلۇم جىھاد قىلماقچى بولۋه قه بىچارۇرتىدىن قوغالنغان بۇنكى يۈبىرى چ

 ڭلىپىنىـه تڭالرنىـپـتىن ۇئهرهتهللا ۇمانا ب. ردىهتنى پادىشاھ قىلىپ بۇالرغا تالتاائال ۇئهللا. پ قىلدىهلهرىشنى تېپ بهيىنلهقوماندان ت
ك، همېــد.  ھــالىمىز وئخــشاشڭلمانالرنىۇســۇن بىــز مهم بىــلۋهر قۇزكــهم. ۇرىــدېك بهرېــســتىقالنغانلىقىدىن دهسابلىنىپ تېــق ھۇنلــۇوئر
 هجـازان «هشـتۈرۈلته كهسـلىگتلىـك وئرنىنـى ەئهسـلىدىكى ىئززن ەئۈچـلمانالر ۈئۇسۇاتقان مۋك قىلىنىه قىلىنىپ بوزهندهپسهقى دۇقھو

ــودا بىــل ــالش س ــساۇغۇن شهائرى ــد» الرڭلالن ــىتىلگۆ كهدىــستهن ھهگې ــول يــوقهندهرس ــقا ي ــ. ك جىھــادتىن باش  جىــددىي ڭجىھادنى
 غـازىتى توغرىـسىدىكى هتۋلىپىـسىز ھـالىتىمىزدىكى بىردىنبىـر يـولى ـ مـوه ھـازىرقى خڭنىـۇئ. شهمىـر تىكـلپلىرىدىن بىرى بىر ەئهلهت
شـىغا رازى ۇمىر بول ەئڭردىن بىرسىنىهت ىئچىدىكىل جاماەئه روھى بويىچڭدىسىنىهر ھۇزكه مڭ نى هاللۇ جابىر ىئبنى ائبدهۋدىس هھ

  .رۇلىشىدې كهپ بىرلىككۇبول

رىدىغان، قىــيىن ۇ ىئــشلىرىنى باشــقڭزلىرىنىــر ۆئهكىــشىل: [ۇيــدهنــداق دۇ مهاللۇھــهھىمهينى رهۋۇم ىئمــامى جــهرهىئككــى ھ) 5(
م قالغـان ۇھـرهردىن مهرلهھـبهتىـدىغان رۇ ىئـش تهدىـس بـويىچه ھهۋرائن ۇلمان، قـۇسـۇت قىلىـدىغان، مراجىەئۇغا مڭنىىئشلىرىدا ۇئ

س هممكىن ەئۇدىـي مـهبشـى ەئۇلۇيرۇزىنى تارتىـشقا بشتىن ۆئۇرۇقچىلىققا تاقابىل تۇزۇ بهۋ پاسات الدا،ۋھچاغدا؛ قادىر بواللىغان ەئ
 هزلىـك مـاھىيىتىگهركه مڭتنىرىەئهن ىئالھـى شـهلگۈرۈشـۈن چۈچـرپـا قىلىـش ۈئهت به ائدالهۋنيادا تىنچلىـق ۇ، دۇنكى بۈچ(بىر ىئش 

 دىيارغا، بـارلىق هممهقچىلىق ھۇزۇ بهۋ پاسات ۇالسا بۋزىنى تارتى ۆئۇتىنمالر ىئمكانىيىتى بار ىئشبتىنكى، ۇئهۋه سۇش). پتىن خىالپۈت
زلىـرى ز ىئچىـدىن ۆئ ۆئهرت ائھالىـسىگۇربىـر يـهلىپىـسىز قالغانـدا ھهلمانالر خۇسـۇم. ۇتىـدېملىشىپ كۇر ائرىسىغا يامراپ وئمهندىلهب
 هۋلمان ۇســۇتلىك، مه پاراســ–قىــل ن يانىــدىغان، ەئشــلىرىدىۇرۇ ائگاھالندهۋ هكلىــمهنىدىغان، چۇقلىرىغــا بويــسۇيرۇ بهۋت هســلىھهم
ھىم ۇنـداق بولمىـسا مـۇئ. رزهرىغـا چىقىرىـشى پۇ باش قىلىپ وئتتهزلىرىگردىن بىرنى ۆئهھبهتىدىغان رۇ ىئش تهدىس بويىچهرائن، ھۇق

  2.]ۇتىپ قالىدېشى قېي بهلمه قىلىشىنى بىلهمې نهندهلگهچ كۇالالرغا دۋھرخىل ەئه ھهۋىئشالرغا 
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

 ائھالىـسىنى ڭرنىـه يۇش قىلمـاي، بـۇتـۇمىننـى قوغداشـقا جىـددىي تې زۇ پادىشاھ بهندهلگهپ كۇرۇمىنىغا باستېلالر شام زۇغڭمو
ق ۇلـۇلىش توغرېگىزلىكىنـى قوغـداپ قـام ېئن شـه بىـلڭنىـ ۇئهاللۇھهھىمه رهيمىيه چاغدا ىئبنى تۇب. مسىز تاشالپ قويغان ىئدىهيارد

نى ۇالر بولمـاي بـڭن كـارىهمىنـى بىـلېر شـام زهگەئ‹: [دىېـنـداق دۇ مهمچىلىرىگه يـاردهۋغا ڭنىرىپ، ۇئېن مىسىرغا بۈچزلىشىش ۈئۆس
دىلىنىـدىغان بىـر دىن پايڭـنىاقىتتـا ۇئۋ قىلىـدىغان، تىنچلىـق هنـى قوغـداپ ھىمـايالر، بىز ۇئڭيدىغان بولساۈرز ۆئۈ قىلىشتىن يهھىماي

 هنهالرغـا يل ىئـسالم ۇئۇيخهشـ. ر قىلىنـدىهۋرهپهمىنىغا سـېنالر شام زۇائخىرى قوش. ردىۇ تڭپ چىهد› پ چىقىمىزهيىنلهپادىشاھنى ت
الرغـا م سورىـسا ۇئهردىن يـاردهالر سـىل، ۇئۇقـدىردىمهمرانى بولمىغـان تۈكـۆ ھڭر شـامنىهر سـىلهگز قىاليلـى، ەئهرهپ‹: دىېنداق دۇم

 ڭالرنىـر ۇئهالر، سـىلڭقرايىۇ پـڭرنىهلقـى سـىله خڭنىـمرانى، ۇئۈكـۆ ھڭنىـر ۇئهبـا سـىلهجەئ. رز ىئـدىه پهرگهالر سـىلڭرىشىېبم هيارد
 ىئچــى قــاينىقىنى تــازا ڭالرنىـپ ۇئهد› !؟ۇالر بولمىـسا قانــداق بولىــدڭن كــارىهالر بىــلپ ۇئۇرۇققا تارتىلىــدىغان تـۇللســۇئه مهسـتىدۈئ
 ھايـاتى، ڭزلىرىنىـ ۆئهنـدهلگهتىـپ كېن شـامغا يۇ قوشـۇب. ردىۇالرنى روھالندن ۇئهقىلىدىغانلىقى بىل هلىبهتىم غې قۇم بهيتتى ھهچۈك

  1.]شتىۇن بولهرسۇلق ىئنتايىن خهن خهنگهمىدسىزلرلىكىدىن ۈئهته بىخڭكلىرىنىۈلۈ م– مال هۋائىئلىسى 

ر قايـسى بىـر هگنكـى، ەئه ىئكه ىئـگهنداق بىـرلىككۇزلىرى شـۆر سـۇزكـه مڭنىـهاللۇھهھىمه رهيمىـيهن ىئبنى تهينى بىلهۋۇام جىئم
تىـدىغان، زى ۆئۆ سـ-پ هز ىئچىـدىن گلقـى ۆئهرت خۇردىن خالى قالـسا، يـهرلهھبهتىدىغان رۇ ىئش تهدىس بويىچه ھهۋرائن ۇرت قۇي
منى ۈكــۆ ھۇمانــا بــ. هقىغــا ىئــگۇش ھوقهمىــر  قىلىــپ تىكــلخــسنى ەئهلمان شۇســۇ بىــر متىــدىغانۇ ىئــش تهدىــس بــويىچه ھهۋرائن ۇقـ
ن هتبىقالشـقا تامـامهھقـا تۇرۇت يـاكى گرقانـداق جامـاەئهن ھهلـگه كهن بىرلىككۈچ دىن ىئشلىرىنى ائدا قىلىش ۈئهتتهلىپىسىز ھالهخ

  .ۇبولىد

  

ــهىئككىنچــى ر ــه تڭددىيىنى ـــ ب ــسىالتى ــ ــل جاماەئۇپ ــهتل خى ــى ســمى ەئڭرنى ــرلىكىگر ەئهپهرلىكىن ــش، بهمى ــاس قىلى ــۇ قىي  ڭالرنى
  رۇ ساغالم قىياسته ىئگهچكۈ كهتترىەئهن شۈچپىلغانلىقى ۈئېرىسىدا وئرتاقلىق تۇوئتت

منى، ىئككىـسىنى ۈكـۆ وئخـشاش بىـر ھهكمىگۆ ھـڭسـىلىنىهنلىك ــــ ائسـاس بولغـان مهگېيتىمىزكى، قىياس دنداق ېئۇ شهقته ھۇب
  2.ۇرسىتىدۆ ىئسپاتالشنى كۇسىلىدىمهن تارماق مۈچپىلغانلىقى ۈئېب تهۋهرىدىغان سۇوئرتاقالشت

 هسـىله بولمىغـان مه ىئـگهلىلـگهرىئ دهس شۇخسهمى مۈكۆ، ھ»ائساس «هسىله بولغان مه ىئگهلىلگهرىئ دهس شۇخسهمى مۈكۆھ
  .ۇيىلىدېد» تارماق«

ت هناسـىپ بىرخىـل ائشـكارا ھـالۇقىم، مۇپىلىدىغان مـې تۇسىلىدىمهلغان، تارماق مۇتۇ تهردهزه نهمدۈكۆسىلىدىكى ھهسى مائسا
  .ۇسابلىنىدېپ ھۇب بولهۋهس» رىدىغانۇىئككىسىنى وئرتاقالشت«

چ  ــــ ۈئهسـىلهم بولغـان ائساسـى ه ىئـگهلىلـگهرىئ دهس شـۇخـسهمى مۈكـۆھ: يلىهرۆتبىقالپ كه تهسىلىگهاتقان مۋنى توختىلىۇب
  .رۇرزلىكىده پڭشنىهيىنلهمىر قىلىپ تز ىئچىدىن بىرسىنى ەئكمى، ۆئۆ ھڭنىپ ۇئۇشى بولۇم بولهن جۈچر قىلىش ۈئهپه سڭكىشىنى

  .مىرلىكى ەئڭرنىهتل بولسا ىئسالمى جاماەئهسىلهتارماق م

   يوق؟- ۇالمدپىېبلىرى تهۋه سڭمنىۈكۆسىلىدىكى ھه ائساسى مهسىلىده قىاليلى، تارماق مهالھىزۇم

نلىكىنـى ه ىئكهمې زادى نـڭبىنىهۋهم سـۈكـۆمىرلىكىـدىكى ھر ەئهپهن سهن ائلدى بىلۈچش ۈئۇ بولهابقا ىئگۋنىق بىر جا ېئهقته ھۇب
ب هۋه سـۇ بهتتهلىيهمەئ. تىلغا ائلمىغان) نهسهلى ىئبنى ھستاز ەئنى ۇئهي(قتىنى ائپتور ۇ نۇب. ۇلىدېلىشقا توغرا كېۋۈرۈشتهنلهييەئۇم
چچىـسى بولغـانلىقتىن، هردىن بىرنهتلهلىـدىغان ھـالۇتۇ تهردهزه نهمـدۈكۆكىن ھې، لـۇد بولـسىمۇجۋهكىستىدىال مې تڭدىسنىه ھرۇزكهم
 قارىتىلمـا ڭمنىۈكۆن، ھۈچلغانلىقىنى ىئسپاتالش ۈئۇتۇ تهردهزهب وئرنىدا نهۋه زادى سڭ ىئچىدىن قايسىنىڭالرنىۇ بهمدۈكۆر ھۇزكهم
  .ۇايدھلىل قىلماي بولمهقتىسىنى تۇن

ر هپهبىرسـى، سـ. ت بـارهنـداق ىئككـى خىـل ھـالۇب بوالاليـدىغان مهۋه سـهمگۈكـۆ ھهدىـستهمىرلىكى توغرىـسىدىكى ھر ەئهپهس
  .شىۇم بوله وئرتاق بىر ىئشقا جڭچ كىشىنى بىرسى، ۈئهنهي. قىلىش

ن ىئـسپاتالپ چىققىنىمىـزدا، هللىـل بىـهرىئ دهرز بولمايـدىغانلىقىنى شـه پڭمىرلىكنى چىققاندا ەئهرگهپهخس سهچتىن ائز شبىز ۈئ
لكــى ســان هس بهمر ەئهپه ســڭتنىــهلغــان ھالۇتۇ تهردهزهبلىك وئرنىــدا نهۋه ســهمــدۈكۆر ھۇزكــهمىرلىكــى توغرىــسىدىكى مر ەئهپهســ

                                                             
 ته ب-15 جىلد -14ناملىق كىتابى » هننىھايهۋ هلبىدايهئ «ڭسىرنىهئىبنى ك 1
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 ۇت بـهرزلىكىـدىن ىئبـاره پڭمىرلىكنىـ چىققانـدا ەئهرگهپه سـهخس بىرگهر شهپهنكى ىئككى نۈچ. يمىزهلهرۈشتهنلهييەئۇنلىكىنى مهىئك
 ۇپىرىدىمه سـڭمنىـهبى بولـسا، ىئككـى ائدهۋهقىقىـي سـه ھڭمنىـۈكۆر ھۇزكـهزى م ۆئڭرنىهپهر سـهگەئ. ۇ بولمايده ىئگهچكۈم كۈكۆھ
  .رز بوالتتىهمىرلىك پەئ

ن هۋۆ تـڭلكـى ەئهس بهمر ەئهپهلغىنى سـۇتـۇ تهردهزهب وئرنىـدا نهۋه سهمدۈكۆ ھۇت بهرزلىكىدىن ىئباره پڭمىرلىكنىك، ەئهمېد
  .رۇت ساندهشتىن ىئبارۇم بولهر ائدهپهچ نۈئ هپىتىدۈم سهلچۆئ

 فَقَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عِنْدِ مِنْ انْصَرَفْتُ«: قَالَ الْحُوَيْرِثِ بْنِ مَالِكِ عَنْ: ڭ قىلىهالھىزۇدىسنى مهندىكى ھهۋۆ تهقته ھۇب
ن هم: ۇيـدهنـداق دۇ مكى، ۇئۇت قىلىنىـدهايۋ دىـن رىـيرىس هۋۇمالىـك ىئبنـى ھـ» أَكْبَرُكُمَـا كُمَـاوَلْيَؤُمَّ وَأَقِيمَـا أَذِّنَا لِي وَصَاحِبٍ أَنَا لَنَا
: ن ىئـدىهگېـنـداق دۇمراھىمغـا مه بىـر ھڭنىـې مهۋا ڭـنـى ماه يه بىـزگر همـبهيغهاقتىمـدا پۋرىدىن قايتقـان ۇزۇ ھڭ نىر همبهيغهپ
  1».الرڭۇالر ىئمام بولڭراقىڭالر، چوڭيتىكبىر ېئهالر، تڭيتىزان ېئالر ەئڭىئككى«

ت سـانلىق هشتىن ىئبارۇم بولهر ائدهپهچ نكىن ۈئې لۇپىلغان بولسىمېت تهت بىرىنچى خىل ھالهر قىلىشتىن ىئبارهپه سهدىسته ھۇب
 هزلىــرىگ ۆئڭالرنىــنى ۇئۇرمىــدى، بــه بۇپمــهيىنلهمىــر قىلىــپ ت ىئككىــسىدىن بىرســىنى ەئر همــبهيغهن، پۈچــپىلمىغــانلىقى ۈئېت تهھــال
. سهمس ەئۇرۇش دۇپ قويـۈرۈچىكتـېىن كاقتىـدۋز نچىنى ۆئهشـۈتلىك چهۋناسـىۇ ىئجراسـىغا مڭمنىۈكۆكى ھۇھالب.  قىلمىدىۇالىمۋھا
  .لكى سانهس بهمر ەئهپهبى سهۋه سڭمنىۈكۆ ھۇت بهرزلىكىدىن ىئباره پڭمىرلىكنىكى، ەئۇم بولىدۇلهدىن مڭنىۇب

لىـپ ېرىغا كۇزۇ ھڭ نىر همبهيغه پر ه زۇبەئ. ۇم ىئسپاتاليدهزى ھۆ سندىكىهۋۆن تهگې غا در ه زۇب ەئڭ نىر همبهيغهنى پۇب
 لَـكَ أُحِـبُّ وَإِنِّي ضَعِيفًا أَرَاكَ إِنِّي ذَرٍّ أَبَا يَا «:نهگېنداق دۇ مر همبهيغهپ قىلغاندا پهلهشنى تۇل قىلىپ قويسۇئهر ىئشقا مهزىنى بىرۆئ
ن هتهقىـقهن ھهم. نهاتىمۋۈرۆنى راسـتتىنال ائجىـز كـېن سهم! ره زۇبىئ ەئ» «يَتِيمٍ مَالَ تَوَلَّيَنَّ وَلَا اثْنَيْنِ عَلَى تَأَمَّرَنَّ لَا لِنَفْسِي أُحِبُّ مَا
 ڭىنىلېم ڭىنمىتېي هۋ پ قالماۇمىر بول ەئهمگه ىئككى ائدۇرگىزمهن ھهس. نهرىمۆاخشى ك يۇىمڭرسىنى ساهن نهرگۆ ياخشى كهمگۈزۆئ
  2».املائ هگڭۈتسۈئ ىنىتىيىلۇئسهم

 ىئبنـى هسـام ۇئڭخارىنىۇنلىكىنى، ىئمام بهچ ىئكلچىمى ۈئن ۆئهۋۆ تڭ ەئڭنى ۇئهمدهنلىكىنى ھه سانغا باغلىق ىئكڭمىرلىكنى ەئۇب
 أَنْـتَ - رَجُلَيْنِ عَلَى أَمِيرًا يَكُونَ أَنْ بَعْدَ - لِرَجُلٍ أَقُولُ بِالَّذِي أَنَا وَمَا«: ۇرىدۈندهچلۈزى كۆندىكى سهۋۆت قىلغان تهايۋ دىن رىيد هز

 بِرَحَـاهُ الْحِمَـارُ يَطْحَـنُ كَمـاَ فِيهَـا فَـيَطْحَنُ النَّـارِ فِـي فَيُطْـرَحُ بِرَجُـلٍ يُجَـاءُ«: يَقُولُ مَوَسَلَّ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ مَا بَعْدَ خَيْرٌ
 وَأَنْهَـى أَفْعَلُـهُ وَلَـا بِـالْمَعْرُوفِ آمُـرُ تُكُنْ إِنِّي فَيَقُولُ  الْمُنْكَرِ؟ عَنْ وَتَنْهَى بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُ كُنْتَ أَلَسْتَ فُلَانُ أَيْ فَيَقُولُونَ النَّارِ أَهْلُ بِهِ فَيُطِيفُ

مىـر  ەئهيىن ىئككـى كىـشىگېلىغىنىمدىن كڭنلىكىنى ائهگېنداق دۇ مڭ نىر همبهيغهن پهم: ۇيدهنداق دۇ مهسامۇئ» وَأَفْعَلُهُ الْمُنْكَرِ عَنْ
ازغـا ۋۇددى جۇم دوزاختـا خـه ائد، ۇئۇلىنىـپ دوزاخقـا تاشـلىنىدېلىپ كم ېئهبىر ائد«: نهميهمېن ياخشىراق ده سهمگهبولغان بىر ائد

پ ۇيرۇن ياخـشىلىققا بـهسـ! ي پـاالنىهھ‹: ۇيـدهنداق دۇھلى دوزاخ توپلىشىپ م ەئهگىسىرۆچ ڭنى، ۇئۇيدهرگىلۆك چهكتهشقاتقان ېئ
ــاتتى ــانلىقتىن توس ــمهم ەئڭيام ــاه ائدۇئ› ؟ۇس ــپ مېاب بۋم ج ــداق دۇرى ــدهن ــهم‹: ۇي ــشىلىققا ب ــايتتىمۈزيتتىم، ۆئۇيرۇن ياخ . م قىلم

  3›.م قىالتتىمۈزيامانلىقتىن توساتتىم، ۆئ

  4.تتىھمىتىنى يوققا چىقىراۆتچىلىك تهشامۇزىدىن خك ۆئهندهلگه كهرھىسىده شڭدىسنىهزى ائرقىلىق، ھۆ سۇ ب هسامۇئ

  .زىۆن سهگېد» نهيمهمېن ياخشىراق ده سهمگهمىر بولغان بىر ائد ەئهىئككى كىشىگ«لىل هلىنىدىغان دزىدىن ېئۆ سڭنىۇئ

 ۇتمـهغۇ ل.چىۈشـكهگ ىئككـى ەئهۋمىـر ر، بىـر ەئۇچتـ ۈئۇ بولـسىمن سان بايان قىلىندى ـــ ۇئهۋۆ تڭرز بولىدىغان ەئهمىرلىك پەئ
  .ۇرىدۈندهچلۈزقارىشىمىزنى كۆ كڭت بىزنىهنلىكىدىن ىئبارهس سانغا باغلىق ىئكهم ەئهرگهپه سڭمىرلىكنىەئ

 قىلىــدىغان بىــر هالرنــى ىئــدارنكى ۇئۈ چــۇپ قالىــدۇمىرلىــك بولــالر ەئ ۇئهيــسهپۆم كۋهق: [ۇيــدهنــداق دۇل ىئــسفاھانى مۇراغىبــ
شــى ياخــشى ۇالچــاق بولۋۇ باشــسىز، چڭرنىهكىــشىل‹: نهگېــنــداق دۇ شــاىئر منۈچــ ۈئڭنىۇشــ. شــى الزىــمۇ بولڭمنىــهسىياســىي ائد

  5]›.سهمەئ

  .يمىزهلهتېپ يۇتنى تونهقىقهك ھۈرلۈنداق ىئككى تۇپسىالتتىن مهقىرىقى تۇبىز ي
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س ســانغا هم ەئهرگهپه ســڭنىــك ۇئهدڭنىۇز بولمايــدىغانلىقى، شــره پهخــسكهن شهۋۆچــتىن تــ ۈئڭمىرلىكىنىــر ەئهپهبىرىنچــى، ســ
  .نلىكىهباغلىق ىئك

 همـگه ىئككـى ائدۇرگىزمـهن ھهسـ «ڭ نىـر ه زۇبـ ەئڭمنىـهلچن سانلىق ۆئهۋۆ تڭشىدىكى ەئۇرز بوله پڭمىرلىكنىىئككىنچى، ەئ
ن ياخـشىراق ه سـهمـگهمىـر بولغـان بىـر ائد ەئهىئككـى كىـشىگ «ڭ نىيد ه ىئبنى زهسام ۇئهۋ هدىسىگهن ھهگېد» پ قالماۇمىر بولەئ
  .نلىكىهچ ىئكن ۈئه ائساسهدىسىگهن ھهگېد» نهيمهمېد

ر هپه سـۇىكىـدىممىرلر ەئهپهك، سـهمېـد. لىنغـانق تىلغـا ېئۇ وئچـهدىستهمىرلىكى توغرىسىدىكى ھر ەئهپهزى س ۆئڭ ساننىۇمانا ب
  .رۇقتىسىدۇ قارىتىلما نڭمنىۈكۆر ھۇزكه مۇلغان، مانا بۇتۇ تهردهزهلكى سان نهس بهمەئ

چ  ىئچىدىن ۈئڭرنىهنى كىشىلهي. قۇرىشت ېئهنلىكىگه سان ىئكڭبنىهۋهرىدىغان سۇرىسىنى وئرتاقالشتۇ وئتتڭسىلىنىهبىز ىئككى م
. ك يـوقهشـىدا شـۇ بولۇردىمهتل باشـقا جامـاەئڭبنىهۋه سـۇبـ. بهۋهد بىـر سـۇجـۋهغلىشىـشى مۇھىم بىر ىئشقا جۇزائرا م ۆئڭمنىهائد
  .ۇبولىد) م چىقىرىشقاۈكۆھ(پ ۇرۇلىشتې سهمىرلىكىگر ەئهپهمىرلىكىنى س ەئڭرنىهتلب ائرقىلىق جاماەئهۋه سۇالشقا بڭۇش

 هرگهپهسـ: كىۇاب شـۋجـا. كىنمۇيىـشى مـېھمىيىتـى د ەئهمې نـڭلىـشنىر ىئـشىنى تىلغـا ېئهپهنداق بولسا، سـر ۇئهزىلهھتىمال بېئ
زىرىـدىن ه نڭالىيـسىنىۋرت ۇق يۇشلۇرۇزلىرى ت ياكى ۆئهلىپه ىئشلىرىغا ىئگىدارچىلىق قىلىدىغان خڭچىالرنىۇرغۇقىم تۇچىالر، مۇچىقق

اشـقا ر قىلىـش يـاكى بهپهك، سـهمېـد. ۇرز بولىـدهيىنلىـشى پهمىـر قىلىـپ تز ىئچىـدىن بىرسـىنى ەئالرغا ۆئۇن بۈچ ۈئڭنىۇش. ۇائيرىلىد
 ۇبـ.  بىـرىڭززا قىلىدىغان ائمىلالرنىـهقهشنى تهمىر تىكلش ەئۈلۈزر داىئرىسىدىن ۈئهزه نڭرنىهمىرل ياكى باشقا ەئهلىپهن خهيولالر بىل
نكى ىئـسالمى ۈگـۈب) لىش ھـالىتىېپ قـۈلـۈزر داىئرىـسىدىن ۈئهزه نڭنىـد بولمىغـانلىقتىن ۇئۇجـۋهسـال م ەئهلىـپهنى خهي(ت هخىل ھال
  .ۇسابلىنىدېپ ھۇرىدىغان بىر ائمىل بولۈندهچلۈمىرلىكنى ك ەئهستىگ ۈئڭالرنى ۇئۇمۇمانا ب. ۇپىلىدېن تهمام تاهردهتلجاماەئ

  

  ھىد ائلىمالر بايان قىلىشقانهجتۇپ مۆلى كې قىياسنى خۇپسىالتى ـــ به تڭددىيىنىهچىنچى رۈئ

سـىلىنى ه مۇملىـدىن بـۈج. نـى بايـان قىلغـان ىئـدىملىللىرىه دڭنىـ ۇئهۋنلىكىنـى هرز ىئكه پڭمىرلىكنىـشىدىال ەئېـ بڭ بابنىۇن بهم
ــلۋهشــ ــى تهكانى بى ــيهن ىئبن ــهاللۇھهھىمه رهيمى ــسىدىكى ھر ەئهپه ســڭنى ــى توغرى ــسكهمىرلىك ــسقىغىنا هدى ــانلىقىنى قى ــاس قىلغ  قىي
  .نهتىميتىپ ۆئهڭېر كهده بىر قهندهۋۆت. ن ىئدىمهتكرتىپ ۆئهسكەئ

ــام شــ-1 ــازىلىق، ەئۋه ىئم ــك كانى ق ــقاهۋمىرلى ــنىۇزۇرغۇقالرنى تۇللســۇئه م باش ــى ىئــسپاتالشتا، په پڭش ــهقهرزلىكىن ر هپهت س
ردىن هدىـسلهر ھۇزكـهم: [نهگېـنداق دۇيىن مېتلىرىنى زىكرى قىلىپ بولغاندىن كهايۋرخىل رىه ھڭدىسنىهمىرلىكى توغرىسىدىكى ھەئ
مىر قىلىپ تىكلىشىنى ز ىئچىدىن بىرسىنى ەئ ۆئڭرنىه كىشىلهقىرى سانغا ىئگۇچتىن يت ۈئرىەئهكى، شۇپ چىقىشقا بولىدهلىللهنى دۇش
ركىـم ه ھهنـدهيىنلىمىگهمىـر تنكى ەئۈ چـۇلىدىغان ىئختىالپتىن ساقالنغىلى بولىدېلىپ كيرانچىلىق ېئهۋنداق بولغاندا ۇش. نهتكهرسۆك
. ۇپ بىـر بولىـدهىيىـپ، گمىرلىـك بولغانـدا ىئخـتىالپ ائزەئ. ۇتىـدېپ كۇننى قىلىپ ھاالك بولهزى بىلگلىپ، ۆئېۋۇرۇ تڭ چىهز پىكرىدۆئ
 –زا ېـ، يهردهلغان يۇيرۇش بهيىنلهمىر قىلىپ ت بىرسىنى ەئهمگهچ ائدر قىلىدىغان ۈئهپهاندا ياشايدىغان ياكى سۋ بايا-ل ۆك، چهمېد

ردا بىر ل قىلىش قاتارلىق ىئشاله ماجىراالرنى ھهۋش ۇرۇانلىقالرغا قارشى تۋ زورا-م ۇلۇقىم ياشايدىغان، زۇ مهردهرلهھه شهۋقىشالق 
م ۇ چوقـهۋر ۈرۆ زۇخىمـېپ چىقىش تهيىنلهمىر تز ىئچىدىن بىر ەئن، ۆئهته نىسبهپ سانلىق ائھالىگۆشىدىغان كۈھتىياجى چباشچىغا ېئ

پ چىقىـش ۇزۇرغـۇ ھـاكىم قاتـارلىقالرنى تهۋالىـي ۋ، هلىـپهلمانالرغا خۇسۇدىس مه ھۇب. رۇھىم بىر ىئشتۇگىشلىك مېنداق قىلىشقا تۇش
  1.]ۇلىل بوالاليدهن دۈچۈئر هنلهگېرز دهپ

نى ۇم بـهق بايـان قىلـدى ھۇ سـاننى ائسـاس قىلىـدىغانلىقىنى وئچـڭمنىـۈكۆ ھۇت بـهرزلىكىـدىن ىئبـاره پڭمىرلىكنى ەئۇكانىمۋهش
  .رىغا قويدىۇن وئتتهش يولى بىلۈرۈتۆ كهپلىككهككهرۇائددىيلىقتىن م

 ۇردىكى يىغىلىــشالردىمهرلۈدىــسنى باشــقا تــهر ھۇزكــهمىرلىكــى توغرىــسىدىكى مر ەئهپه ســۇمــهاللۇھهھىمه رهيمىــيه ىئبنــى ت-2
نلىكىنـى ه يىغىلىش ىئكڭبنىهۋهچى بىردىنبىر سۇززا قىلغهقهمىرلىكنى ت ەئهۋردى ۈلتهلىل قىلىپ كهرز بولىدىغانلىقىغا ده پڭمىرلىكنىەئ

نداق ۇناملىق كىتابىدا م» هلھىسبەئ« ۇئ.  زىكرى قىلدىهنى ائالھىدۇلىرىدا بن جايۇرغۇ نڭالىرىنىۋتىهن پهرگه بهمدهيتتى ھق ېئۇوئچ
ي هشـمهمله ياردهۋمكارالشـماي هزائرا يىغىلىـشماي، ھ ۆئۇتىمەئهنپهتلىك مه، ائخىرۇتىمەئهنپهنيالىق مۇ دڭنتىنىهرزهم پهائد: [ۇيدهد

ن قىلىــشقا ۈچـش ۈئۈرۈلتــهتنـى قولغـا كەئهنپهرىــسىدا مۇتت وئڭالرنىـم ۇئۇن، چوقــهزائرا يىغىلغـان ىئـكۆئ. ۇ ائشــمايدهلـگهمق ەئۇتولـ
 هنالر ەئن ۇئه بىـلڭنىۇشـ. ۇن بولىـدهشكهنلهييەئۇگىشلىك ىئشالر مېشقا تۇن يىراق بولۈچ زىياندىن ساقلىنىش ۈئهۋگىشلىك ىئشالر ېت
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

م هك، بــارلىق ائدهمېـد. ۇلىـدېك هتكهت قىلىــدىغان ھـالچىغا ىئتـاەئۇچى، زىيــانلىق ىئـشالردىن توسـقۇغـۇيرۇ پايـدىلىق ىئـشالرغا بۇشـ
 ر همـبهيغهن پۈچـ ۈئڭنىۇشـ. سهممكىن ەئۇت قىلماسـلىقى مـچىغا ىئتـاەئۇ توسـقهۋچى ۇغـۇيرۇن بۇ قانداقال بولمىسڭنتلىرىنىهرزهپ

الرغـا نـاھ بولمىغـان ىئـشالردا ۇئۇ گهۋقا پ چىقىـشۇزۇرغـۇرنـى تهمىرللمان ەئۇسـۇ مهدىـس بـويىچه ھهۋرائن ۇ قـهزلىرىگممىتىنى، ۆئۈئ
 ۇبـ. غانۇيرۇشقا بۇ ائدىل بولهمدۈكۆ ھهۋشقا ۇرۇ تاپشهز ىئگىلىرىگرنى ۆئهتلهرنى بولسا، ائمانهمىرل ەئۇئ. غانۇيرۇت قىلىشقا بىئتاەئ

  !ڭ قىلىهالھىزۇرنى مهدىسلهندىكى ھهۋۆ تهقتهھ

فَرٍ فِـى ثَالَثَةٌ خَرَجَ إِذَا«: نهگېنداق دۇ مر همبهيغهپ: ۇت قىلىنىدهايۋنداق رىۇىن م دىئد ه سۇبەئ َ چ ۈئ» «أَحَـدَهُمْ فَلْيُـؤَمِّرُوا سـ
  1».نۇمىر قىلسز ىئچىدىن بىرسىنى ەئ ۆئهزلىرىگ چىقسا ۆئهرگهپهس) هبىرلىكت(م هائد

 يَحِـلُّ لِثَالثَـةِ نَفَـرٍ يَكُونُـونَ بِفَلَـاةٍ مِـنَ لَـا«: ۇت قىلىنىـدهايۋنلىكى رىهگېنداق دۇ مڭ نىر همبهيغه دىن پمرى  ىئبنى ەئهاللۇائبد
ــيْهِمْ أَحَــدَهُ مىــر قىلماســلىقى ھــاالل ز ىئچىــدىن بىرســىنى ەئ ۆئڭمنىــهچ ائدانــدا ياشــايدىغان ۈئۋ بايا-ل ۆچــ» «مْاألَرْضِ إِالَّ أَمَّــرُوا عَلَ

  2».سهمەئ

ن، مانـا هرز بولغـان ىئـكهش پهيىـنلهمىر قىلىپ تز ىئچىدىن بىرسىنى ەئ ۆئهتك قىسقا جاماەئڭددىتى ەئۇ ائز، مڭك، سانى ەئهمېد
ــ ــانى ۇب ــهۋ س ــنىددىتى ۇئۇ م ــدىڭ ــاەئهپرۆن ك ــان جام ــى ەئ ۆئهرگهتلك بولغ ــدىن بىرن ــپ تز ىئچى ــر قىلى ــنىهيىنلهمى ــې تڭش رز ه پۇخىم

  3.]ۇسابلىنىدېپ ھۇش بولۇرۇن ائگاھالندهرىلگېبولىدىغانلىقىغا قارىتا ب

ــى ت ــشۇتهسسىياسەئ «هاللۇھــهھىمه رهيمىــيهىئبن ــداق دۇ مهنهىــدا ينــاملىق كىتاب» هرىئيهش ھىم ۇ مــڭ ەئڭ دىننىــۇئ: [نهگېــن
 ڭالرنىــتــى ۇئەئهنپه مڭنتىنىــهرزهم پهنكى ائدۈ، چـۇد بولمايــدۇجــۋهسىز مڭــنىنيـالىق ۇئۇ دهۋلكــى دىــن ه بۇسابلىنىدېــىئـشلىرىدىن ھ

 ڭالرغـا بىـر باشـنىغالشـقان چاغـدا ۇئۇج. ۇيدهشمهللهممهكۇپ مۇرۇغالشماي تۇن جۈچھتىياجى بولغانلىقى ۈئ ېئهزىسىگه بڭزىسىنىهب
  .شى الزىمۇبول

ز ىئچىـدىن  چىقـسا ۆئهرگهپهس) هبىرلىكت(م هچ ائدۈئ» «أَحَدَهُمْ فَلْيُؤَمِّرُوا سَفَرٍ فِى ثَالَثَةٌ خَرَجَ إِذَا«: نهگېنداق دۇ مر همبهيغهپ
  4»!نۇمىر قىلسبىرسىنى ەئ

لَا يَحِلُّ لِثَالثَةِ نَفَـرٍ يَكُونُـونَ «: نهگېنداق دۇ مر همبهيغه، پۇت قىلىدهايۋنداق رىۇ دىن ممرى  ىئبنى ەئهاللۇد ائبدهھم ەئىئمام
مىـر قىلماسـلىقى ز ىئچىـدىن بىرسـىنى ەئ ۆئڭمنىـهچ ائدانـدا ياشـايدىغان ۈئۋ بايا-ل ۆچـ» «دَهُمْبِفَلَاةٍ مِنَ األَرْضِ إِالَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَ

  ».سهمھاالل ەئ

ش ۇرۇردىكى يىغىلىـشالرغا ائگاھالنـدۈمىـر سايالشـنى باشـقا تـ، كىچىك يىغىلىـشتا بىرىنـى ەئهمچۇردىكى قوشهپه سر همبهيغهپ
  .رز قىلدىهن پۈچۈئ

مىرلىكـسىز  ەئهۋت هۋۋۇ قـ-چ ۈ ىئـش كـۇبـ. كىتتـىېرز قىلىـپ بهشـنى پۇ يامـانلىقتىن توسهۋش ۇيرۇتاائال ياخـشىلىققا بـهللا هنهي
 نـامىزى همۈج قىلىـش، جـهرپا قىلىـش، ھهت بهن جىھاد قىلىش، ائدالهكىتكېرز قىلىپ بهتاائال پهللادىن باشقا ڭنىۇئ. ۇ ائشمايدهلگهمەئ

 –چ ۈ كـۇرىئ جـازاالرنى ىئجـرا قىلىـش قاتـارلىق ىئـشالرنىمهرىش، شـېـم بهچرىغانالرغا يـاردمغا ۇئۇلۇش، زۇوئقيت نامىزى ېش، ھۇوئق
  5.]ۇرغىلى بولمايدۇ ائشهلگهممىرلىكسىز ەئ ەئهۋت هۋۋۇق

كـرار ه تۇنالردىمۇز باشقا وئرۆ سۇب. رۇشتۇرۇھالندك يىغىلىشالرغا ائگاۈرلۈزى تۆ سۇ بڭنىۇئ! ڭ قاراهزىگۆ سڭل ىئسالمنىۇيخهش
نلىكىنـى هرز ىئكهيلىـدىن پهپۈ تڭبنىهۋهن سـهگېـرز بولماستىن، توپلىشىش دهن پۈچر ۈئهپهت سهقه پڭمىرلىكنى، ەئۇئ. بايان قىلىنغان

 هتــتهھهنداقال ىئلىمــى جۇ، شــهنلىكىــدهھىــد ىئكهجتۇ مڭالرنىــهاللۇھهھىمهكانى رۋهن شــه بىــلهيمىــيهىئبنــى ت. ۇق بايــان قىلىــدۇوئچــ
زلىرىدىن ۆر ســۇزكــه مڭالرنىــۇئ. لمانالر ائرىــسىدا ىئخــتىالپ يــوقۇســۇسابلىنىدىغانلىقىدا مېــا ھۋشېــ پهۋقىرىلىقىــدا ۇ يڭىــسىنىۋرتىهم
ق بايـان ۇنلىكىنـى وئچـه يىغىلىـش ىئكڭبنىهۋهلغـان سـۇتۇ تهردهزهشـىدا نۇرز بوله پڭمىرلىكنىـر ىئككىلىسى ەئه ھڭالرنىۇمكى، بۇلهم

 ۇت بـهرزلىكىـدىن ىئبـاره پڭمىرلىكىنىر ەئهپه سۇم به قىياس قىلدى ھهمىرلىكىگر ەئهپهمىرلىكىنى س ەئڭ باشقا يىغىلىشالرنىهۋقىلدى 
 زىكـرى هلغـانلىقىنى ائالھىـدۇرىغـا قويۇن وئتتهش يولى بىـلۇرۇ ائگاھالندهسىلىگهپ مهككهرۇ ائرقىلىق مهسىله، ائددىي مڭمىرلىكنىەئ

  .قىلىشتى

                                                             
 ايىتىۋد رىۇۋ داۇبهئ 1
 ايىتىۋد رىهھمهئ 2
 رهتله ب- 65، -62 جىلد -28» اۋتاهف لۇئۇجمهم« 3
 ايىتىۋد رىۇۋ داۇبهئ 4
 ته ب- 390 جىلد -28» اۋتاهف لۇئۇجمهم« 5
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قىنى ۇسـلۇرۇ دڭقىرىدا بىز بايان قىلغان قىياسـنىۇ يۇشىمۈرۈلتهتا ك»ل جىھادۇكىتاب«دىسنى ه ھۇ بڭنىهاللۇھهھىمهد رۇۋ داۇبەئ
  .ۇرىدۇىئسپاتالپ ت

 ه بىرىنچىـسىگڭقتىنىـۇ ن6رىغا قويغـان ۇ وئتتهستىددىس ۈئهر ھۇزكه مڭ ائپتورىنىڭت توغرىسىدىكى كىتابنىيەئهن به بىلڭنىۇش
  .ن ائخىرالشتىهپسىالتى بىلهلى تۇسك ۇئۈرلۈچ ت ۈئڭنىددىيىهرىلىدىغان رېب

  

  رزلىكىدىكى پايداه پڭشنىۇشۇيپ ۇئۇت بولن جاماەئۈچرىش ۈئېم به دىنغا ياردهردۋهھازىرقى د

لىپىـسىز قالغـان هلمانالر خۇسـۇ م،ىئـسالم ھـاكىمىيىتى بولمىغـان«رىش ائلدىـدا ېـ بهددىـيه رهرگهبھىلۈ داىئـر شـهمىرلىككن ەئهم
زىـال بىــر  ۆئڭ ىئـشنىۇن بولـسا، بــهشـكهن بىرلۈچـرزلىرىنـى ائدا قىلىــش ۈئه پڭر دىننىـهم كىـشىلۈركــۈلمانالردىن بىـر تۇسـۇم، هتتهھـال

  .نهتىمپ ۆئهلىللهمنى دۈزۆ سۇ بهندهۋۆت. ن ىئدىمهگېد» رۇرزدهپ

رز هاقىتتـا پۋ بولمىغـان هلىـپه خڭرنىهللهمرز ەئه باشقا پهۋش ۇش، يامانلىقتىن توسۇيرۇ جىھاد، ياخشىلىققا بهرىئىتىدهىئسالم ش
ــلىكىنى ىئــسپاتاليدىغان ھهمەئ ــېس ــر ش ــداق بى ــوقهرىئ دهچقان ــل ي ــشهب. لى ــى ىئــسالم فىقھى ــۈناسلىرى جۇلك ــى ق ــدىن ىئبن  هدامۇملى
. نهگېـد» ۇ بولمايـدهشـكۈرۈچىكتې جىھـادنى كۇپ قالـسىمۇ يـوق بولـهلىـپهخ«پ ۇرۇ ائگاھالنـده ائالھىـدهسـىلىگه مۇ بهاللۇھهھىمهر
  ».ۇ ائشمايدهلگهممىرلىكسىز ەئ ەئهۋت هۋۋۇ ق–چ ۈك«ك هيتقاند ېئهاللۇھهھىمه رهيمىيهر ىئبنى تهللهمر ەئۇزكهم

تـاائال هللا هقـته ھۇبـ. ۇسابلىنىدېـپ ھۇملىسىدىن بولـۈ جڭتنىهۋۋۇ ق–چ ۈ كۇ شهنش ەئۇشۇيپ ۇئۇت بولنكى، جاماەئهيتىمن ېئهم
الر، ڭپىشىېم يهھكهم)   دىنىغاڭنىهللا نى هي(  ائرغامچىسىغا ڭنىهللاالر ڭممىهھ اوقُرَّفَتَ الوَ اعًيمِجَ هِلَّلا لِبْحَبِ اومُصِتَعْاوَ: نهگېنداق دۇم

  1).الرڭك، دىندا ىئختىالپ قىلىشماهختىالپ قىلىشقاند ناساراالر ىئهۋدىيالر ۇھهردىن ىئلگىرى يهنى سىلهي(الر ڭائيرىلما

) چرىشىـشتىنن ۇئهن بىـلهشمۈد(الر، بولمىسا، ڭىئختىالپ قىلىشما مْكُحُيرِ بَهَذْتَوَ اولُشَفْتَفَ اوعُزَانَتَ الوَ: نهگېنداق دۇ مهنهي
  2.ۇتىپ قالىدېالر كڭىتىۋۋۇچ ـ قۈر، كهپ قالىسىلۇقورق

» الْجَمَاعَـةِ، وَالـسَّمْعِ، وَالطَّاعَـةِ، وَالْهِجْـرَةِ، وَالْجِهَـادِ: وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِـنَّ «: نهگېنداق دۇ مر همبهيغه پهقته ھۇب
) زىنىۆ ســڭمىرنىـەئ (، اقشـۇتۇت مىـزال ىنت جامــاەئغـان ـــ ۇيرۇغا بڭنىۇنــى شـېمهللان، هيمۇيرۇ بـهرسـىگهش نهرنى بهن سـىلهم«
  3»).نهيمۇيرۇب( جىھاد قىلىشقا ت قىلىشقا، ه ھىجرت قىلىشقا، ىئتاەئ) همىرگەئ (الشقا، ڭائ

 ڭرنىـهلىللهق دۇ وئچـهنچۇيدىغان شهكىتلهنلىكىنى تهھىم ىئش ىئكۇر مهدهقه نڭشنىۇشۇيپ ۇئۇت بولن جاماەئۈچلمانالر ۈئۇسۇم
 هتكچقانـداق جامـاەئېلكـى ھهس بهمش ەئۇشـۇيپ ۇئۇت بولـاەئلمانالرغا جامـۇسـۇ مهتتهلىپىسىز ھـالهخ«ر، هزىلهشىغا قارىماي بۇبول

ت قىلىـشقا ۇلمانالرنى نـابۇسـۇ مهۋز ىئـسالم دىنـى ۆ سـۇمانا بـ. ۇيىشىدېد» رزهتىشى پپ ۆئۇل بولۇشغهن مهز ىئشى بىلائرىالشماي ۆئ
ن هدىـسنى يولـسىزلىق بىـلهنـداق بىـر ھۇقىـل قىلىنغـان مه دىـن نمانى ه ىئبنى يهيفهزۇ ھهيىشتېزنى دۆر سۇزكهالر مۇب. ۇلىپ بارىدېئ
  :ۇاتىدۋلىل قىلىشىهد

ــر ۇئهگەئ«: نهم ــسىچه خهۋ جامــاىئتى ڭالرنى ــد» ؟ۇلىپىــسى بولمى ــداق دۇ مر همــبهيغهم، پهسې ــن ــۇرۇ گۇائشــ«: دىې  ڭھالرنى
  4»! ائلهتكهنى چڭۈزممىسىدىن ۆئهھ

  :يلىهتپ ۆئۈرۆن كهكىستى بىلېق تۇدىسنى توله ھۇ بهندهۋۆت

 فَقُلْـتُ يُـدْرِكَنِي أَنْ ةَمَخَافَـ الشَّرِّ عَنْ أَسْأَلُهُ وَكُنْتُ الْخَيْرِ عَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ يَسْأَلُونَ النَّاسُ كَانَ«: قَالَ حُذَيْفَةَ عَنْ
 خَيْـرٍ مِـنْ الـشَّرِّ ذَلِكَ بَعْدَ وَهَلْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ شَرٍّ مِنْ الْخَيْرِ هَذَا بَعْدَ فَهَلْ الْخَيْرِ بِهَذَا اللَّهُ فَجَاءَنَا وَشَرٍّ جَاهِلِيَّةٍ فِي كُنَّا إِنَّا اللَّهِ رَسُولَ يَا

 عَلَى دُعَاةٌ نَعَمْ قَالَ شَرٍّ مِنْ الْخَيْرِ ذَلِكَ بَعْدَ فَهَلْ قُلْتُ وَتُنْكِرُ مِنْهُمْ تَعْرِفُ هَدْيِي بِغَيْرِ يَهْدُونَ قَوْمٌ قَالَ دَخَنُهُ وَمَا قُلْتُ دَخَنٌ وَفِيهِ نَعَمْ قَالَ
 إِنْ تَـأْمُرُنِي فَمَـا قُلْـتُ بِأَلْـسِنَتِنَا وَيَتَكَلَّمُـونَ جِلْـدَتِنَا مِـنْ هُمْ فَقَالَ لَنَا صِفْهُمْ هِاللَّ رَسُولَ يَا قُلْتُ فِيهَا قَذَفُوهُ إِلَيْهَا أَجَابَهُمْ مَنْ جَهَنَّمَ أَبْوَابِ

 تَعَـضَّ أَنْ وَلَـوْ كُلَّهَـا الْفِـرَقَ تِلْـكَ لْفَـاعْتَزِ قَـالَ إِمَـامٌ وَلَـا جَمَاعَةٌ لَهُمْ يَكُنْ لَمْ فَإِنْ قُلْتُ وَإِمَامَهُمْ الْمُسْلِمِينَ جَمَاعَةَ تَلْزَمُ قَالَ ذَلِكَ أَدْرَكَنِي
 دىـن ر همبهيغهر پهكىشىل ـــ ۇت قىلىنىدهايۋنلىكى رىهگېنداق دۇ مڭ نى هيفهزۇھ» ذَلِكَ عَلَى وَأَنْتَ الْمَوْتُ يُدْرِكَكَ حَتَّى شَجَرَةٍ بِأَصْلِ

                                                             
 ته ئاي- 103 ئال ئىمران هرۈس 1
 ته ئاي-46نفال ه ئهرۈس 2
 ايىتىۋ تىرمىزى رىهۋد هھمهئ 3
 ايىتىۋسلىم رىۇ مهۋخارى ۇب 4
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

ــشاتتى ــسىدا سورى ــا يولهم. ياخــشىلىق توغرى ــسام يامانلىقق ــۇن بول ــېپ قۇق ــشتىن قورق ــورايتتىمۇلى ــسىدا س ــانلىق توغرى ن هم. پ يام
 ۇ بـهتـاائال بىـزگهللا، قۇنتـهتك ۆئه يامـانلىق ىئچىـدهۋت هن جـاھىلىيهتهقىـقهبىـز ھ! هاللۇلۇسـهىئ ر‹: دىمېـنداق دۇ مه گر همبهيغهپ

 يامـانلىقتىن ۇئ‹: نهم. دىېـد» ەئهھ«: ر همـبهيغهپ› ؟ۇ يامانلىق بوالمدهنهيىن يې ياخشىلىقتىن كۇردى، بهپ بۈرۈلتهياخشىلىقنى ك
 قانـداق سـاپ ۇئ‹: نهم. دىېـد» ۇ سـاپ بولمايـدكىن ۇئې، لـەئهھ«: ر همـبهيغهپ. پ سـورىدىمهد› ؟ۇ ياخشىلىق بوالمـدهنهيىن يېك

ن، هرىـــسۆ كۇالردا ياخـــشىلىقنىم، ۇئۇردىن بولىـــدهن كىـــشىلهتـــنىگهر تـــوغرا يولـــدىن چهمىـــرلەئ«: ر همـــبهيغهپ. دىمېـــد› س؟همەئ
، دوزاخ ەئهھ«: ر همـــبهيغهپ. دىمېـــد› ؟ۇ يامـــانلىق بـــارمهنهيىن يېـــلىقتىن ك ياخـــشىۇبـــ‹: نهم. دىېـــد» نهرىـــسۆ كۇيامـــانلىقنىم

! هاللۇلۇسـهىئ ر‹: نهم. دىېـد» ۇنـى دوزاخقـا تاشـاليدن ۇئهاز قوشـىدىكۋ ائهىـتىگۋه دڭالرنىر، كىمكى ۇئهتچىلهۋهىئشىكلىرىدىكى د
ــزگ ــ ۇئهبى ــنهپ بهتلىرىنــى ده ائالمڭالرنى ــد› !رگى ــۇئ«: ر همــبهيغهپ. دىمې ــزدىن ھې تڭالر بىزنى ــز بىــلڭم بىزنىــهرىمى ن ه تىللىرىمى

 جاماىئتىنى ڭنىلمانالرۇسۇم«: ر همبهيغهپ. دىمېد› ن؟هيسۇيرۇ بهمىگېپ قالسام نۇقۇغا يولڭنىۇر شهگەئ‹: نهم. دىېد» ۇيدهزلۆس
: ر همـبهيغهپ. دىمېد› ؟ۇ بولمىسىچۇلىپىسىمه خهۋ جاماىئتى ڭالرنىر ۇئهگەئ‹: نهم. دىېد» !تقىنۇلىپىسىنى الزىم ته خڭالرنى ۇئهۋ
 هتته ھـالۇنى شـېم سـۈلـۆئ! ائل هتـكهنـى چڭۈزممىـسىدىن ۆئه ھڭھالرنىـۇرۇ گۇ ائشـۇلـسىمه تـوغرا كهيىشكې يىلتىزىنى يڭخنىهرهد«

  1.دىېد» !نۇتاپس

  :ۇرىلىدې بهددىيهن رهل بىلۇس ىئككى خىل ۇئهتىگهپسه سۇب

ر همــبهيغهمكى، پۇلــهكىــستىدىن مېق تۇ تولــڭدىــسنىهر ھۇزكــه مهيفهزۇ ھــ زىنــى تارتىــشقا ممىــسىدىن ۆئه ھڭالرنىــ نــى ۇئ
رسىتىش ائلمىشى ۆت كهدىن ىئبار»ۇائش«ملىدىكى ۈن جهگېد» ممىسىدىنه ھڭھالرنىۇرۇ گۇائش«ھالر ـــ بىرىنچىدىن، ۇرۇغان گۇيرۇب
زىدىكى ۆسـ» اَلْفِـرَقَ«نىـدىكى هن مهگېـھالر دۇرۇىئككىنچىدىن، گ. ۇرسىتىدۆقتىنى كۇ زىكرى قىلىنغان بىر نهزىد ۆئڭدىسنىهر ھۇزكهم
قتـا ۇ نۇبـ. ۇسـلىتىدقتىنى ەئۇق بولغـان نـۇشـلۇن تونهته نىـسبهپكهرهر ىئككى ته ھۇمچىسىمۇقوش» اَلْ«چى ائالمىتى بولغان ۇنىقلىغېئ
  *».رۇردهتچىلهۋهدوزاخ ىئشىكلىرىدىكى د«

لىـشقا ېۋۈرۈشتهقلهتلۇرداش ىئـسىم قاتارىـدا مۈ تـۇرگىزمـهزنى ھۆن سـهگېـد» ممىـسىدىنه ھڭھالرنىۇرۇ گۇائش«ن ۈچ ۈئڭنىۇش
ك ه بىـردڭلىمالىرىنىـ ىئسالم ۆئۇب. ۇ كىرىپ قالىده ىئچىگڭھالرنىۇرۇر گۇزكه مۇم»هنناجىيۇتهپىرق«نداق بولغاندا نكى ۇئۈ چۇبولمايد

  .پتىن باتىلۈن تهقارارى بىل

ن هلـگه كهكلىدهش شـۇرۇمالشـتۇ وئمهرچهز گۆن سـهگېـد» ممىـسىدىنه ھڭھالرنىۇرۇ گۇائش«كى، ۇلىشقا بولىدېۋۈرۆدىن كڭنىۇب
  .لغانۇتۇ تهردهزه نهنهلغان مۇرۇدا خاسالشتڭنىۇكىن بې، لۇبولسىم

. رۇھالردۇرۇن گـۇتـال ائزغـهقهھالر پۇرۇ قىلىنغـان گـهپ، ىئشارۇلۇيرۇلىشقا ب ېئهتكهزىنى چدىن ۆئڭنى ۇئهدىستهر ھۇزكهك، مهمېد
» ۇلىـدېيـدانغا كهتچىلىـرى مهۋهت دهائنـدىن زاالل» «لَالَةِالـضَّ دُعَـاةُ تَنْـشَأُ ثُـمَّ«سخىـسىدا ۇ بىـر نهنه يڭدىسنىهر ھۇزكهنكى مهھالهۋ
  2.نهيىلگېد

هسـىلهم مۇلـه مۇرگىزمـه ھهشتۈرۈشتهنلهييەئۇھكاملىرىنى مت ەئرىەئهكى، شۇقتا شۇاتقان بىر نۋلىېپ كهكىتلهاملىق تۋ بىز دا 
 قىلىـش ائرقىلىـق هھـاكىمۇرنى توپالپ مهلىلله داىئر بارلىق دهسىلىگه مۇلكى شه بۇلىشقا بولمايدېۋلىلنى ائساس قىلىهال د بىرهستىدۈئ

 هكىلده شـهالسـۇ خهلى بويىچۇسش ۇئۈرۈشتهزلهركهرنى مهلىللهدىن باشقا دڭنى ۇئهۋش ۇرۇلدىن قالدهمش، تارايتىش، ەئۇرۇخاسالشت
  .كهرېم چىقىرىش كۈكۆھ

 ڭ نىـر همـبهيغهيتـااليمىزكى، پنداق ېئۇلىـپ بارىـدىغان بولـساق شـ ېئهھاكىمۇ مهل بويىچۇسقىرىقى ۇئۇ يهسىلىده مرۇزكهبىز م
سـى ۇسۇ خڭنىـسىلىـسىنى، ۇئهلىـش م ېئهتـكهزىنـى چزىدىكى ۆئۆن سـهگېد» ! ائلهتكهنى چڭۈزممىسىدىن ۆئه ھڭھالرنىۇرۇ گۇائش«
ق هتلۇرداش ىئـسىم قاتارىـدىكى مـۈتـ«پ، ۇرۇپ تـۇمۇزنى يۆن كهسته قهنلىكىگهز ىئكۆكلىدىكى سهمى شۇلغان وئمۇتۇ تهردهزه نهنهم
ق ۇ وئچهچچهپ قويىدىغان بىرنۇرۇمى داىئرىسىنى خاسالشتۇ وئمڭنىيمىزكى، ۇئهلهيېنداق دۇ شۇقدىردىمهز قىلغان تهرهپ پهد» زۆس
  :تهردىن ىئبارهندىكىلهۋۆر تهلىللهر دۇزكهم. ۇنىال خاسالشقان بولىدهىقى يمىيلۇ وئمڭنىن ۇئۈچلىل بولغانلىقى ۈئهد

  دىسه توغرىسىدىكى ھ *هنناجىيۇتهپىرق -1

                                                             
 ايىتىۋسلىم رىۇ مهۋخارى ۇب 1
 قىلىنىش هالۋھىتىغا ھاۇز مۆرىسىدىكى سۇ ئوتتڭپنىهرهي ئىككى تهنمهن ئىپادىلهز بىلۆ سۇزىقتىمې، يۇدىمغىزې ئهتتهر تىلىدا ئادۇيغۇ ئهمچۇ قوشۇب *

 .ۇيدهمنى ئىپادىلۇقۇن ئهگېد» لىقىېھ «هسلىدهئ. ۇكلىنىدهن چهبىل
 ايىتىۋد رىۇۋ داۇبه ئهۋد هھمهئ 2
 هچى پىرقۇنىجات تاپقدوزاختىن  *
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

» الْجَمَاعَةُ  وَهِيَ وَاحِدَةً إِالَّ النَّارِ فِي كُلُّهَا األَهْوَاءِ فِي فِرْقَةً بْعِينَوَسَ ثَالثٍ عَلَى سَتَفْتَرِقُ األُمَّةَ هَذِهِ إِنَّ«: نهگېنداق دۇ مر همبهيغهپ
ممىـسى هت بىرسـىدىن باشـقا ھهقه پڭالرنىـۇئ. ۇنىـدۈلۆ  بهچ پىـرقىگتمىـش ۈئه يهپـسى خاھىـشالر بـويىچهت نهمـم ۈئۇنكى بـهزمهج«

  1».رۇتتجاماەئ) لغانۇرۇ قهستىگت ۈئهننۈس (ۇ بولسىمۇئ. ۇدوزاختا بولىد

ــهم ــر نهنه يڭدىــسنىهر ھۇزك ــاجىيۇتهسخىــسىدا پىرقۇ بى ــهِ أَنَــا مَــا«: هنن حَابِي الْيَــوْمَ عَلَيْ ْ ــ  ڭنىــې مهۋن ه مۇ بولــسىمۇئ» «وَأَص
  2.لغانۇرۇشتۇپ تونهد» رۇاتقان يولدۋلىېپ كۇتۇن تۈگۈساھابىلىرىم ب

دىــستىكى هر ھۇزكــهزى، مۆن ســهگېــد» رهتچىــلهۋهدوزاخ ىئــشىكلىرىدىكى د«دىــسىدىكى ه ھڭ نىــ هيفهزۈ ھــڭ نىــر همــبهيغهپ
ت هقه ىئچىـدىن پڭالرنىـن ۇئهزى بىـلۆن سـهگېـد» ت بىرسىدىن باشقاهقهپ«پ ۇزى بولل ۆئه دڭزىنىۆن سهگېد» ممىسى دوزاختاهھ«

لىنغـان  تىلغـا ېئهدىـسته بايـان قىلغـان ھ هيفهزۇ ھـه پىـرقۇمانـا بـ. لـدىۇرۇقت دوزاخـتىن نىجـات تاپااليـدىغانلىقى ۇئڭبىرال پىرقىنىـ
  .ۇرىدۇلىشىنى خاسالشت ېئهتكهزىنى چىسىدىكى ۆئنهمى مۇوئم

ن ۈگـۈ سـاھابىلىرىم بڭنىـې مهۋن هم«!  ائلهتكهنى چڭۈزھالردىن ۆئۇرۇن گۇنى ـــ ائزغۇزمه مهالسۇ خڭدىسنىهر ھۇزكهك، مهمېد
پ ۇتـۇر ته سـاھابىلهۋ ر همـبهيغهپ. تهندىن ىئبارهگېسىل د ېئهگهنناجىيۇتهىدىغان پىرقڭائساس قىلىپ ما» اتقان يولنىۋلىېپ كۇتۇت

  3».رۇن بولغىنىدۇيغ ۇئهتكهقىقه ھڭنىڭۇ يولۇمڭز قالساۇن يالغهگېت دجاماەئ«نكى ۈر چۇتتزى جاماەئ ۆئڭغان يولنىڭما

ـــا، ىئمـــانى ت-4خالىـــسا هللاتوغرىـــسىدا نھىجـــى هم ڭنىـــهنناجىيۇتهپىرق ـــسكه ھهۋرائن ۇقـــ«مىـــسىدىكى ېق تييـــارلىه بابت  هدى
  .توختىلىمىز هدىلىسهم نهگېد» سىلىشتىكى ائساسالرېئ

  دىسه توغرىسىدىكى ھ*هرۇنسهل مۇتهتاىئف -2

 وَهُـمْ اللَّهِ أَمْرُ يَأْتِيَ حَتَّى خَالَفَهُمْ أَوْ خَذَلَهُمْ مَنْ يَضُرُّهُمْ لَا اللَّهِ بِأَمْرِ ائِمَةًقَ أُمَّتِي مِنْ طَائِفَةٌ تَزَالُ لَا«: نهگېنداق دۇ مر همبهيغهپ
 ڭائيالنىـ -ر مىن ەئۆربىر مه ائلدىدا ھڭتنىهنى قىيامهي(مرى  ەئڭنىهللاھ ۇرۇممىتىم ىئچىدىن بىر گ ۈئڭنىېم» «النَّاسِ عَلَى ظَاهِرُونَ

) رپـا قىلىـشهقنى بهنى ھهي(نالش ۇمرىنى وئر ەئڭنىهللاستىدىن غالىب ھالدا ر، ىئنسانالر ۈئهده قهنگهلگهك )مالنىنى ائلىدىغان شاېج
  4».ۇيدهلمهزۈتكهالرغا زىيان ين قارشىالشقانالر ۇئهالر بىلن ياكى ۇئهتكهۋمسىز تاشلىهالرنى ياردۇئ. ۇرىدۇاملىشىپ تۋن داهبىل

 ڭ دىننىۇب» «السَّاعَةُ تَقُومَ حَتَّى الْمُسْلِمِينَ مِنْ عِصَابَةٌ عَلَيْهِ يُقَاتِلُ قَائِمًا الدِّينُ هَذَا يَبْرَحَ لَنْ«: نهگېد قادنۇ مهنهي ر همبهيغهپ
  5».ۇرىدۇامالشتۋ جىھاد قىلىشنى داهتكىچهت تاكى قىياملمانالردىن بولغان بىر جاماەئۇسۇ مهستىدۈئ

ــ ــى ته ھۇب ــس ىئبن ــيهدى ــهھىمه رهيمى ــزاۇئ «هاللۇھ ــتۇس سىراتىلمىئقتى ــد» قىيمهس ــان قىلغان ــدا باي ــاملىق كىتابى ش هك وئن بهن
 –فى هله باشـقا سـهمـدهت قىلغـان ھهايۋچى ائلىمـالر رىـۇدىـس كىتـابلىرىنى توپلىغـه ھهنـى ائلـت ۇئهۋت قىلىنغـان هايۋسـاھابىدىن رىـ

رىجىــسىدىكى هاتىر دۋهتۇلكـى مـهر بۇشـھهن مهرگۈلتـه كىتابلىرىـدا كڭزلىرىنىـ ۆئ!نۇسلـوب ىزار نىدىسىـممهھ ڭالرنىـۇئهللاسـالىھالر، 
  .رۇدىستهھ

رىـشىدىغانلىقى  ېئهتكهسـرۇ ن- هلىـبهرىـدىغانلىقى، غۇرپـا قىلىـپ تهنـى بن ۇئه جىھاد قىلىـش بىـلهستىدھ دىن ۈئۇرۇ گۇك، بهمېد
 ر همـبهيغهن، پهرىلگېـت بهشارېن بهيدىغانلىقى بىلهلمهزۈتكه زىيان يڭ قارشىالشقانالرنىهۋن هتكهۋمسىز تاشلىه قىلىنغان، ياردهدهۋ
پ قالماسـتىن ۈلـۈزر ۈئهدهججالغـا قارشـى جىھـاد قىلغانغـا قه دهن بىرگهيھىسساالم بىلهل ائخىرى ىئسا ەئڭرىدىن باشالپ ەئۋه دڭنى
زىنـى  ۆئۇھتىنمۇرۇ گۇشۇچى مۇرغۇرپا قىلىپ ته دىننى بر همبهيغهيلى، پهرۆوئيالپ ك. رۇھتۇرۇرىدىغان گۇپ تۇد بولۇجۋهاملىق مۋدا
دىـستىكى ه بايـان قىلغـان ھ هيفهزۇدىـس ھـه توغرىـسىدىكى ھهرۇنسهل مۇتهن تاىئفۈچ ۈئڭنىۇ؟ شۇمدۇيرۇشقا بۇرۇلىپ ت ېئهتكهچ
ن هگېـمى دۇنـى وئمـر ۇئهگمىيلىـق داىئرىـسىنى، ەئۇ وئمڭزىنىۆن سـهگېـد» ! ائلهتـكهنـى چڭۈزممىـسىدىن ۆئه ھڭھالرنىـۇرۇ گۇائش«
  .يمىزهلهيې دۇرىدۇ خاسالشتهقدىردهت

ن هتـكهپ كۈنـۈلۆھالرغـا بۇرۇ گ- هرقرخىـل پىـهر ھه كىـشىلهردۋهلىپىـسىز دهكى، خۇ چىقىرىشقا بولىدهالسۇنداق خۇدىن شڭنىۇب
 ڭ دىننىـۇغـان، بـڭپ ماۇتـۇ يـولىنى تڭدىسنىه ھهۋرائن ۇ قايسى قڭالرنىزىتىپ ۇئۆن كه بىلهالھىزۇلمان كىشى وئبدان مۇسۇبولسا، م

                                                             
 ايىتىۋبى ئاسىم رىهئىبنى ئ 1
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 هسـتىگ ۈئڭنىـۇئ. ىش الزىـمڭې مـهپ بىـرگۇلۇھقـا قوشـۇرۇ گ جىھاد قىلىدىغان بولـسا ۇئهستىد ۈئڭنى ۇئهۋ ائلغان هستىگائمانىتىنى ۈئ
رىئ هپ شـۆلـى كـېق خۇلـۇ توختاپ قالمايـدىغانلىقى توغرڭجىھادنى» هسىلىسىده جىھاد قىلىش مهن بىرگهمىر بىلپاسىق ەئ«قىرىدا ۇي
  !ن؟ۇتسىز ھالدا جىھاد قىلغىلى بولس جاماەئۇن قانداقمهنداق بولغان ىئكۇش. لدىۈتزلىنىپ ۆئۆر سهلىللهد

نـداق ۇ مهرھىـسىده شڭدىـسنىهن ھهگېـد» ! ائلهتـكهنى چڭۈزممىسىدىن ۆئه ھڭنىھالرۇرۇ گۇن ائشهس«ر هجهس، ىئبنى ھۇرۇد
چبىـر ېردىن ھه پىـرقىلۇن چاغـدا ائشـهنگۈلـۆپ بۇھ بولـۇرۇ گـ–ھ ۇرۇر گـه بولمـاي، كىـشىلهلىـپهن خۈچر ۈئهقاچانىكى كىشىل: [ۇيدهد

 هتــكهزىنــى چممىــسىدىن ۆئه ھڭرنىــهىرقىل پۇلىــشتىن قورقــسا، قــادىر بواللىــسىال ائشــېپ قۈشــۈن، يامانلىققــا چۇشمىــسهگ ەئهكىــشىگ
  1.]نۇائلس

ن ۇرغـۇن نهلـگهق كۇلـۇر توغرهدىـس پىتـنىله توغرىـسىدىكى ھهرۇنـسهل مۇتهن ىئـدىم ـــــ تـاىئفهگېـنـداق دۇن مۇرۇن بهكىن مېل
ن بابتـا هگېـد» ۇت قىلىنىـدهتالرغـا ىئبـادۇتتـا بهزگىرىـپ ھزامـان ۆئ «ڭرنىـهجه مىسالى ىئبنـى ھڭنىۇب. ۇرىدۇرنى خاسالشتهدىسلهھ

ي هنلۈتۈت ـ دىن پهقسهردىن مهدىسلهغا وئخشىغان ھڭنىۇ بهۋ ۇب‹: ۇيدهنداق دۇتتال مهىئبنى ب: [رۇزىدۆندىكى سهۋۆزىكرى قىلغان ت
 ڭنكى ىئــسالمنىۈس چــهمكچــى ەئهمې دۇ قالمايــدهرســهچبىــر نېدىن ھڭــنىتتــاكى ۇئه، ھۇپ قالىــدۈلــۈز ۈئهرىــدېممىــال يه ھڭمىننىــېز

› .ۇ قايتىــدهتكهرىــب ھــالېك غهددى باشــالنغاندۇ، خــۇ ائجىزلىــشىدكىن ۇئېلــ. لىــلهلىــپ قالىــدىغانلىقى ىئــسپاتلىق دې قهتكىچهقىيــام
ت هقىـقهھ ھۇرۇ ىئچىـدىن بىـر گـڭممىتىمنىـ ۈئڭنىـېم» «الْحَـقِّ عَلَـى يُقَاتِلُونَ أُمَّتِي مِنْ طَائِفَةٌ تَزَالُ لَا«تتال هيىن ىئبنى بېدىن كڭنىۇئ
م هرىدىغانلىقىنى ھۇرنى خاسالشتهدىسله باشقا ھڭدىسنىه ھۇئ. دىسنى زىكرى قىلدىهن ھهگېد» ۇاملىشىدۋ جىھاد قىلىپ داهستىدۈئ

  2.]بايان قىلدى

» ! ائلهتـكهنـى چڭۈزممىـسىدىن ۆئه ھڭھالرنىۇرۇ گۇن ائشهس«دىس ه ھىكىدىسىرغوت هرۇنسهل مۇتهتاىئف نهم نۈچۈئ ڭىنۇش
  .نهپ قارايمه دۇرىدۇدىسنى خاسالشتهن ھهگېد

 ڭتنىـپ جاماەئهد» ائلهتـكهنـى چڭۈزلىپىسى بولمىـسا ۆئه خهۋ جاماىئتى ڭالرنىر ۇئهگەئ«لىش ـــ  ېئهتكهزىنى چدىستىكى ۆئهھ
د ۇجـۋهت مد بولمـاي جامـاەئۇجـۋهلىپىـسى مهر خهگەئ.  باغالنغـانهرتكهت ىئككى شـه بولماسلىقىدىن ىئبارڭلىپىنىه خهۋبولماسلىقى 

. مكىنۇم مـهيىش ھې باغالنغان دهرتكهس ىئككى شهم ەئهرتكهلىش، بىر ش ېئهتكهزىنى چنكى ۆئۈلىش باتىل چ ېئهتكهزىنى چبولسا، ۆئ
» !تقىنۇلىپىـسىنى الزىـم تـه خڭالرنىـ ۇئهۋ جامـاىئتىنى ڭنىلمانالرۇسـۇم«: ڭ نىـ هيفهزۇنكى ھـۈس چهم ىئجتىھاد توغرا ەئۇكىن بېل
بىئىـيال ه بولمىسا تهلىپهر خهگت قىلىنغان، ەئهقسهلمانالر جاماىئتى مۇسۇ ىئتاىئتىدىكى مڭلىپىنىهتتىن خدىسىدىكى جاماەئهن ھهگېد
 ڭ نىـ هيفهزۇدىسى ھه ھهرۇنسهل مۇتهفتاىئ. ۇ توغرا بولمايدۇ ىئجتىھادمۇالشقا بڭۇ، شه ـ دۇم يوق بولىدهت ھنىدىكى جاماەئه مۇب
  .دىن ياخشىڭنىيىش ۇئې دۇرىدۇدىسىنى خاسالشتهھ

 هلىپىـسىگه خڭلمانالرنىۇسـۇنداقال مۇ شـهگىشىـشك ەئهتـكهقىقهاملىـق ھۋلمان كىـشى داۇسۇكى، مۇت شهقسهپتىن مهقىرىقى گۇي
نىـال ه يۇ بولمىغاندىمهلىپهخ. لغانۇيرۇت قىلىشقا بغا ىئتاەئڭنىناھ بولمىغان ىئشالردا ۇئۇم گها ھشقۇنۇبويس) د بولسىالۇجۋهر مهگەئ(
ت هقىـقه ھڭھنىـۇرۇت ىئچىدىن بىر گهمم ۈئۇ بۇ مر همبهيغهكى، پۇھالب. رىيىتى بارۇجبهگىشىش م ەئهتكهقىقه ھڭلمان كىشىنىۇسۇم
 ۇ يوق چاغـدىمهلىپه خهلمان كىشىگۇسۇن مهنداق بولغان ىئكۇم! ۇردىغهر بهۋهرىدىغانلىقىدىن خۇپ تۇد بولۇجۋهملىق ماۋ داهستىدۈئ
 هقـته ھۇبـ. ۇرز بولىـدهىـشى پڭې مهتىلىـپ بىـرگې قهتكرپـا قىلىـدىغان جامـاەئه دىننـى بۇ جىھـاد ائرقىلىـق بـهۋت هۋه ىئلىـم، دۇ شهنەئ
  3.شكىنهگ يولىغا ەئڭمنىهن قايتقان ائدهت بىلا تاەئڭما يَّلَإِ بَانَأَ نْمَ لَيبِسَ عْبِتَّاوَ: نهگېنداق دۇتاائال مهللا

ن هگېـنـاملىق كىتابتـا د» رهتل بىـدەئهۋر هى ھادىـسىلڭـېي «ڭدنىـهممهھۇ مۇبـەئ: [نهگېـنـداق دۇ مهاللۇھـهھىمهم رۇييـهى قىئبن
ت هقـسهشـتىن مۇتۇتنى الزىم تن، جاماەئۈچنلىكى ۈئهلگهق كۇيرۇشقا بۇتۇتنى الزىم تجاماەئ«! ن ياخشىهگېمىدېزى نۆندىكى سهۋۆت
  ».رۇشتۇتۇچىلىرىنى الزىم تۈشكهگ ەئڭنى ۇئهۋقنى ه ھۇقدىردىمهپ بولغان تۆچىالر كۇ چىققچىالر ائز، قارشىۇسىلغغا ېئڭنى ۇئهرچهگ

يىنكــى ېالردىــن كۇئ. رۇتقــان يولـدۇت تت بىرىنچـى جامــاەئهبىلىرىدىن ىئبــاراھ ســاڭنىـ ۇئهۋ ر همــبهيغهن، پهگېــق دهنكى ھۈچـ
  .ۇلىنمايدرغا ېئتىباكى ېئۈپلۆ كڭرنىهتچىلبىدەئ

حِبْتُ ثُـمَّ بِالشَّامِ، التُّرَابِ فِي وَارَيْتُهُ حَتىَّ فَارَقْتُهُ فَمَا بِالْيَمَنِ، مُعَاذًا صَحِبْتُ{: ۇيدهنداق دۇ مدى ۋلۆئن ەئۇيمهمرى ىئبنى مەئ َ  صـ
مِعْتُهُ ثُمَّ الْجَمَاعَةِ، عَلَى اللهِ يَدَ فَإِنَّ بِالْجَمَاعَةِ، عَلَيْكُمْ: يَقُوْلُ فَسَمِعْتُهُ ، عُودٍمَسْ بنِ اللهِ عَبْدَ النَّاسِ أَفْقَهَ بَعْدَهُ َ  وَهُـوَ الْأيَّـامِ مِـنَ يَوْمًـا سـ
: قُلْـتُ قَـالَ نَافِلَـةٌ، لَكُـمْ فَإِنَّهَا مَعَهُمْ وَصَلُّوا الْفَرِيْضَةُ، فَهِيَ لِمِيْقَاتِهَا، الصَّلَاةَ قِيْتِهَا،فَصَلُّوامَوَا عَنْ الصَّلَاةَ يُؤَخِّرُوْنَ وُلَاةٌ عَلَيْكُمْ سَيَلِيْ: يَقُوْلُ
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لِّي: تَقُـوْلُ ثُـمَّ. هَـاعَلَيْ وَتَحُـضُّنِيْ بِالْجَمَاعَـةِ تَـأْمُرُنِيْ ذَاكَ؟ وَمَـا: قَـالَ تُحَدِّثُوْنَا؟ مَا أَدْرِيْ مَا مُحَمَّدٍ، أَصْحَابَ يَا َ  وَهِـيَ وَحْـدَكَ، الـصَّلَاةَ صـ
: قُلْـتُ الْجَمَاعَـةُ؟ مَـا تَـدْرِيْ الْقَرْيَةِ، هَذِهِ أَهْلِ أَفْقَهِ مِنْ أَظُنُّكَ كُنْتُ قَدْ مَيْمُونٍ، بْنَ عَمْرَو يَا قَالَ نَافِلَةٌ؟ وَهِيَ الْجَمَاعَةِ مَعَ وَصَلِّ الْفَرِيْضَةُ،

 فَخِـذِيْ عَلَـى فَـضَرَبَ (أُخْرَى طَرِيْقٍ وَفِيْ) وَحْدَكَ كُنْتَ وَإِنْ الْحَقَّ، وَافَقَ مَا اَلْجَمَاعَةُ. الْجَمَاعَةَ فَارَقُوا أَلّ ّ َذِيْنَ: الْجَمَاعَةِ جُمْهُوْرَ إِنَّ: لَقَا لَا،
ت هھبۆمـسه ھهنـدهمه غـا يائز ۇن مـهم} {)عَزَّوَجَـلَّ اللـهِ طَاعَةَ وَافَقَ مَا الْجَمَاعَةَ وَإِنَّ. الْجَمَاعَةَ فَارَقُوا النَّاسِ جُمْهُوْرَ إِنَّ وَيْحَكَ،: وَقَالَ
 ىئبنـى هاللۇ ائلىمراقى ائبدڭ ەئڭرنىهيىن كىشىلېدىن كڭنىۇئ. مۈمدۆپراققا كۇنى شامدا تتتاكى ۇئهدىن ائيرىلمىدىم، ھڭنىم، ۇئۇبولد

 قــولى ڭنىـهللانكى ۈچــ! الرڭۇتـۇتنى الزىـم تجامــاەئ‹: لىغــان ىئـدىمڭنلىكىنـى ائهگېنـداق دۇ مڭنىــم، ۇئۇمــراھ بولـده غـا ھد سـۇئهم
 نامــازنى هرگهقىنــدا ســىلېي‹: لىــدىمڭنلىكىنــى ائهگېنــداق دۇ مڭنىــ ۇئه بىرىــدڭرنىــهنلۈيىن كېــدىن كڭــنىۇئ› .رۇســتىدىدت ۈئجامــاەئ

 هن بىـرگهالر بىـلۇئ) ۇسابلىنىدېـھ(رز ه پۇئ! الرڭۇاقتىـدا وئقـۋر نامـازنى ه، سـىلۇلىدېالىيالر كۋيدىغان ۇپ وئقۈرۈچىكتېقىتلىرىدىن كاۋ
 ه بىـزگڭرنىهبىلىرى سىل ساھاڭ نىد هممهھۇىئ م: دىمېن دهم: ۇيدهنداق دۇ مۇئ› .ۇسابلىنىدې ھهپله نهرگه سىلنكى ۇئۈچ! الرڭۇوئق
› ؟ڭنمىدىهشـۈمىنـى چېن‹: دىېنداق دۇ مد سۇئه ىئبنى مهاللۇائبد! ر؟هاتىسىلۋه دهمېنمىدىم، نهشۈالرنى چڭهرسهن نهرگهپ بهزلۆس
رز ه پغىن ۇئۇز وئقـۇيىن نامـازنى يـالغېـدىن كڭـنىن، ۇئهرىـسۇغا قىزىقتڭنى ۇئهۋن هيسۇيرۇشقا بۇت بولنى جاماەئېن مهس: دىمېن دهم
مـرى ىئبنـى ي ەئهھ‹: دىېنداق دۇ مد سۇئه ىئبنى مهاللۇائبد. نهيسه دۇسابلىنىدې ھهپله نغىن ۇئۇن وئقهت بىل، جاماەئۇسابلىنىدېھ
ن هم› ن؟همــسه، بىلهمېن نــهگېـت دجامــاەئ.  قىالتــتىممـانۇپ گه ائلىمراقــى دڭ ەئڭ قىـشالق ائھالىــسىنىۇشــۇنى مېن ســهم! نۇيمـهم
، ۇمڭز بولـساۇن يـالغه سـهرچهگ. رۇردهتتىن ائيرىلغـان كىـشىلپى ــــ جامـاەئۆ كـڭتنىـبھىـسىزكى، جاماەئۈش‹: دىېـ دۇئ. ياق: دىمېد

: دىېـنـداق دۇپ مۇرۇپ تـۇر يوتامغـا ۇئڭنىـې من ۇئهيىلگېنداق دۇ مهتتهايۋ بىر رىهنهي› .رۇلگىنىدهن كۇيغ ۇئهققهن ھهگېت دجاماەئ
ن ۇيغـ ۇئه ىئتـاىئتىگڭتاائالنىـهللان هگېـت دبھىـسىزكى، جامـاەئۈش. تتىن ائيرىلغـانپى جامـاەئۆ كڭرنىهن كىشىلهتهقىقها، ھڭاي ساۋ‹
  }›.رۇرسىدهن نهلگهك

لگىـرى شـتىن ىئۇلۇزۇت ب جامـاەئۇمڭز بولـساۇن يـالغه سـهرچهلـسا گۇزۇت بر جامـاەئهگەئ‹: ۇيدهنداق دۇمماد مهىئم ىئبنى ھهن
  1]›.نهتس جاماەئڭۈزاقىتتا ۆئۋ ۇن شهنكى سۈچ. تۇتقان يولنى الزىم تۇت تجاماەئ

  

  ر؟هن كىملهگې دهرۇنسهل مۇتهتاىئف: رتىشهسكەئ

ر هددىـسلهھۇ مهۋلىمـاالر  ــــ ۆئهرۇنـسهل مۇتهلىمالىرى، تـاىئفف ۆئهلهى سپ ساندىكۆد قاتارلىق كهھم ىئمام ەئهۋخارى ۇىئمام ب
 زىكـرى قىلىنغـان، جىھـاد هدىـسلىرىده توغرىـسىدىكى ھهرۇنـسهل مۇته، تـاىئفڭ نىـر همـبهيغه خىـل قـاراش پۇكىن بـې لۇپ قارايدهد

. ۇنلىـشالماي قالىــدۇيغ تـازا ۇئهزلىرىگۆق سـۇنلىكىنـى ىئـسپاتاليدىغان وئچـهىكى ىئكن ائالھىـدىله روشـڭ ەئڭھنىـۇرۇ گۇ بـڭقىلىـشنى
م جىھــاد هم ىئلىــم ھهالر ھلكــى ۇئهس بهماپىــق ەئۋۇيىش مېــت دهلىمــاالردىنال ىئبــارت ۆئهقهنى پهرۇنــسهل مۇتهن تــاىئفۈچــ ۈئڭنىۇشــ
  .رۇركىب تاپقانالردهھلىدىن تەئ

يىن ېـزلىرىنى زىكرى قىلىپ بولغاندىن كۆ سڭالردىن باشقىالرنى ۇئهۋد هھمى، ىئمام ەئخارۇىي، ىئمام بۋهۋهن ىئمام نۈچ ۈئڭنىۇش
جاھىـدالر، ۇھرىمـان مه قه ىئچىـدڭالرنىـۇئ. مكىنۇشـى مـۇ تارقالغـان بوله ىئچىـدڭرنىـهمىنلۆرخىـل مهھ ھۇرۇ گـۇبـ: [نهگېنداق دۇم

. رۇ باشـقا ياخـشىلىق ىئگىلىـرى بـاردهۋچىالر ۇنلىقتىن توسـقپ يامـاۇيرۇر، زاھىدالر، ياخـشىلىققا بـهددىسلهھۇناس ائلىمالر، مۇنشۇقان
  2.]ۇ تارقالغان بولىدهلىرىگرقايسى قىتەئه ھڭمىننىېالر زلكى ۇئه بۇيدهلمهشى الزىم كۇ توپالشقان بولهرگه بىر يڭالرنىۇئ

 ڭرىئىتىنىهپ ىئـسالم شـۇرۇيتىـپ تـلىمىـسىنى ېئهت كه ىئككـى شـاھادهاللۇھـهھىمه رهيمىـيهل ىئسالم ىئبنى تۇيخهك شهدڭنىۇش
 ه ىئچىـگڭنىهرۇنـسهل مۇته تـاىئفڭھلىنىـ، جىھـاد ەئهاسـى ىئچىـدۋتىهن پهرگهلالرغـا قارشـى بۇغڭچى موۇم قىلغـۈكـۆن ھهيرىي بىلهغ

ر، هغـا وئخـشاش تـاىئپىلڭنى مىـسىردىكى ۇئهۋشـام : [نهگېنداق دۇنلىكىنى بايان قىلىپ مهكى ىئكهقلىقره ھڭ ەئڭرنىه كىشىلهكىرىشت
 لَـا الْحَـقِّ، عَلَـى ظَـاهِرِينَ أُمَّتِـي مِـنْ طَائِفَةٌ تَزَالُ لَا«: ر همبهيغهالر، پۇئ. رۇچىالردۇش قىلغۇراقىتتا ىئسالم دىنىنى قوغداپ ۇئۋ ۇشۇم

ر غالىـب ھالـدا هده قهنىگۈت كـهھ قىيامۇرۇممىتىم ىئچىدىن بىر گ ۈئڭنىېم» «السَّاعَةُ تَقُومَ حَتَّى خَذَلَهُمْ، مَنْ لَا و خالفهم مَنْ يَضُرُّهُمْ
مـسىز تاشـالپ قويغـانالر زىيــان ه ياردهۋ رالن قارشىالشـقانهالر بىـلالرغـا ۇئ، ۇئۇاملىـشىدۋن داه جىھـاد قىلىـش بىـلهسـتىدت ۈئهقىـقهھ
  3.]رۇكىدهقلىقره ھڭ ەئڭرنىه كىشىله ائستىغا كىرىشكڭنىهرۇنسهل مۇتهن تاىئفپ زىكرى قىلغاهد» ۇيدهلمهزۈتكهي

 ائلغـان هز ىئچىگ باشقىالرنى ۆئهۋجاھىدالر ۇپ كىرىدىغانلىقى، مۇ بىرىنچى بولڭتچان ائلىمالرنىهلىيهم ەئهركىبىگه تڭ تاىئپىنىۇب
  .ك يوقهر قاتارىدا كىرىدىغانلىقىدا شهچىلۈشكهگ بولسا ەئڭرنىهتتىكى قالغان كىشىلهھال

                                                             
 رهتله ب- 82ناملىق كىتابى » يتانهششهسايىد ئهھفان مىن مهللۇتهئىغاس «ڭمنىۇييهئىبنى ق 1
 ته ب-67 جىلد -13» ىيۋهۋهننه ئرھهش سلىم بىۇھىھ مهس« 2
 ته ب-531 جىلد -28» اۋتاهف لۇئۇجمهم« 3
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

ربىر ه ھڭرى جىھاد قىلىشنىۋه دڭالرنىكى، ۇئۇب شهۋهيىشىدىكى سېت دهلىماالردىنال ىئبارنى ۆئهرۇنسهل مۇته تاىئفڭرنىهفلهلهس
جاھىـدالر ۇگـرىالر بولـسا مېيـوق، چرىسىدا ىئخـتىالپ ۇ وئتتڭلمانالرنىۇسۇنلىكى توغرىسىدا مهرىيىتى ىئكۇجبه ىئمانى مڭلماننىۇسۇم

خلــى ه دىنغــا دهرىــدۋه دۇئ. زگىــل ىئــدىهاتقــان مۋش قىلىۈرۈمىنىغــا يــې زڭنلىرى كاپىرالرنىــۇن، ىئــسالم قوشــهتــكهپ كۇن توشــهبىــل
  ائتلىــقڭيــداننىه مۇن، بــۈچــپ قالغــانلىقى ۈئۇقالر بولــۇنلــۇغىــر ائزغ ېئهۋت رخىــل بىــدەئهت ھهقهلبىي ائمىلــالر پهزىــدىغان ســۈتكهي

 ڭربىرىنىـه ھڭجاھىـدالرنىۇم مه ھڭلىماالرنىلمانالر ۆئۇسۇ بىز مهرىمىزدۋه ھازىرقى دڭمما بىزنىەئ. لىماالر ىئدىنلىرى بولسا ۆئۇقوش
. ۇنـال تىكلىگىلـى بولمايـدهت جىھـاد بىلهقه يـاكى پهۋز ىئلىـم ۇ دىننـى يـالغۇنكى بـۈ موھتـاج چـهرىشىگۈسىدىكى جاپالىق كهز ساھۆئ
  .ۇرپا قىلغىلى بولىدهق بۇنى تول ائندىن ۇئهندهرگۈشتهى بىرلر ىئككىسىنهلكى ھهب

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُـومَ النَّـاسُ : ۇرىدې بهتمهرسۆنداق كۇ مهتاائال بىزگهللا هقته ھۇب
ن هتهقىقهبىز ھ لْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌبِا
پ، كىتــابنى، هن دۇرپــا قىلــسهتنــى به، ىئنــسانالر ائدالهن بىلــلهالر بىــل ۇئهۋق ۇتتــهۋن ەئهر بىــلهجىزىلۆن مــهرلىرىمىزنــى روشــهمبهيغهپ

 هز ىئچىـگتنى ۆئهۋۋۇچ ـ قـۈر كـۈمـۆت) نۈچـش قوراللىرى ياسـىلىدىغانلىقى ۈئۇرردىن ۇئۈمۆت(ق، ۇرنى ياراتتۈمۆت. قۇردۈشۈننى چۇقان
 هرلىرىگهمبهيغه پهۋقا هللا) قورالالرنى ىئشلىتىپ(پ ۇرۇي تهرمۆنى كهللاهللار بار، هتلەئهنپهن مۇرغۇن نۈچنالر ۈئ ىئنساهردۈمۆائلغان، ت

  1.رۇر، غالىبتۇكتۈچلۈن كهتهقىقهھهللا، )رنى ياراتتىۈمۆت(ن ۈچۈئ) م قىلىشۇلهم(رنى بىلىش هنلهرگهم بهيارد

سـىز ) يـاراق–نى قورال هي(ر ۈمۆ، مىزان، ت)رائنۇنى قهي( كىتاب ۇرگىزمه دىن ھۇب: [ۇيدهنداق دۇ مهاللۇھهھىمه رهيمىيهبنى تىئ
! ڭ قىلىـهالھىزۇتنى مهقىرىقى ائيۇ يهقته ھۇب. ۇرىدېم بهغا ياردڭنىر ۇئۈمۆت. ۇرسىتىلىدۆكىتاب ائرقىلىق توغرا يول ك. ۇرپا بولمايدهب

رپـا هت به ىئـشلىرىدا ائدالهائمىلۇ باشـقا مـهۋمىـزان ائرقىلىـق ىئقتىـسادىي توختـام . ۇرپـا بولىـدهن ىئلىـم بهىـن بىـلكىتاب ائرقىلىق د
  2.]ۇرپا بولىدهرىئ جازاالر بهر ائرقىلىق شۈمۆ، تۇبولىد

ولُ اللـه«: ڭ نى هاللۇدجابىر ىئبنى ائب: [ۇيدهنداق دۇ مهنه يهاللۇھهھىمه رهيمىيهىئبنى ت ُ لَّمَ  أَنْ   ِأَمَرَنَـا رَسـ َ لَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسـ َ صـ
 ڭنىـۇچىققـانالرنى، ب) رائندىنۇق ىنهي(دىن ڭنىۇب بىزنى ر همبهيغه پ»نَضْرِبَ بِهَذَا ـ يَعْنِي السَّيْفَ ـ مَنْ خَرَجَ عَنْ هَذَا ـ يَعْنِي الْمُصْحَفَ

 ۇت بــهدىــستىن ىئبــاره ھهۋرائن ۇ قىلىچلىــرى قــڭلمانالرنىۇســۇك، مهگىنىــدې د3]غــانۇيرۇشــىمىزغا بۇرۇئ) نهنــى قىلىــچ بىــلهي(ن هبىــل
  .ۇرىدېم به ياردهتكرىەئهش

 هنـى ھىمـاين ۇئهچى كىتاب بىـلۈتكهرسۆك توغرا يول كهندهگېتاائال دهللاشى ۇرپا بوله بڭىك، دىننهمېد: [ۇيدهنداق دۇ مهنه يۇئ
  4.] باغلىقهرگۈمۆچى تۇقىلغ

رىئ يـولنى يـاقىالپ هت تـوغرا شـه يولىـدىن ىئبـارڭنىـلجاماەئهۋننى ۈھلى س ەئهرۇنسهل مۇتهنكى، تاىئفهيتىمپ ېئهالسىلۇن خهم
ن هگېـد» سىلىـشتىكى ائساسـالر ېئهدىـسكه ھهۋرائن ۇقـ« بابتـا -4خالىـسا هللا هققىـده يول ھۇب. رۇھىدۇرۇجاھىدالر گۇىدىغان مڭما
  .تىمىزمىدا توختىلىپ ۆئېت

  

  ؟ۇزىمل ۆئه دڭنىهرۇنسهل مۇته تاىئفهنناجىيۇتهپىرق

پ بايــان هر دۇدهرۇنــسهل مۇته تــاىئفهيننــاجىۇتهت پىرقهدىــن ىئبــار»لجامــاەئهۋننى ۈھلــى ســەئ« كىتابلىرىــدا هقىــد ەئهپىنچۆكــ
  .قىلىنغان

س همز ەئۆنىـداش سـهتتىكى مهۋناسـىۇق مـاس مۇزلىرى تولـۆ سـه، تـاىئپهتكى، پىـرقهدىن ىئبـارڭنىۇ قارىـشىم شـڭنىې مهقته ھۇب
 ــــ هرۇنـسهل مۇتهك، تـاىئفهمېـد. ۇسابلىنىدېـركىبـى قىـسمى ھه بىـر تڭپ، پىرقىنىۇم داىئرىسى تارراق بولۇق ۇئڭزىنىۆ سهلكى تاىئپهب

ــدســاغالم ەئ ــول ۈئهۋ هقى ــوغرا ي ــهنناجىيۇتهســتىدىكى پىرق ت ــم ھڭنى ــارده، ىئلى ــا ي ــق دىنغ ــولى ائرقىلى ــاد ي ــم بهم جىھ ــلې ن هرىش بى
ـــسمىدۇغۇشـــ ـــر قى ـــن ېئۈچـــ ۈئڭنىۇشـــ. رۇللىنىدىغان بى ـــى، دىننى ـــدىكى ەئۋهز د ۆئڭيتىمىزك ـــڭرى ـــلهمرز ەئهھىم پۇ م ـــرى بى ن هللى
نـى پ ۇئۇرىغـا قويـۇ وئتتهسـلى مـاھىيىتى بـويىچتـى، ەئېز پك ۆئهندهرسـىتىلگۆ كهدىـسته ھهۋرائن ۇى قـچى، ىئسالم دىنىنۇلالنغۇغۇش

ـــشىغا ائساســـڭلىماالرنىـــر ۆئۇمھـــۇخـــسنى جهچى شۈرگۈنـــدهللۈقايتىـــدىن گ پ هزاســـى د بىـــر ەئڭنىهرۇنـــسهل مۇتهن تـــاىئفه قارى
  :نه ىئسپاتاليمنهلىل بىلهندىكى دهۋۆ قارىشىمنى تۇن بهم. ۇ بولىدهشكۈرۈشتهنلهييەئۇم
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

 نهگېنداق دۇتاائال مهللا :ِفَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين ربىر پىرقىدىن بىر ه ىئچىدىكى ھڭالرنىۇئ
الرنــى ن، ۇئۈچــشــى ۈئۇدىــن قورقهللا ڭمنىــۋهيىن، قېــشىغا قايتقانــدىن كېــ قڭمىنىــۋهالر قپ، ۇئۇ كىــشى دىنىــي ائلىــم بولــهتــاىئپ

  1چىقمىدى؟) پ قىلىشقاهلهىئلىم ت(مىشقا ې نهقسىتىدهش مۇرۇائگاھالند

 ڭنىـنداقال ۇئۇنلىكى، شـه بىر تارمىقى ىئكڭ پىرقىنىڭم تاىئپىنىهن ھهلگۈرۈندهرقله پهن تاىئپه بىله پىرقهرىمىدهر ائيىتى كۇزكهم
  .لغانۇرۇقتنلىكى ۇئهركىبى قىسمى ىئكهللىنىدىغان بىر تۇغۇن شه جىھاد بىلهۋ ىئچىدىكى ىئلىم هپىرق

  !ڭت قىلىراجىەئۇ مهگ»سىرهپسىرى ىئبنى كهت« هققىدهپسىرى ھه تڭتنىهي ائۇب

ۇئ. رۇرزدهسـلى وئرنـى پتتىكى ەئرىەئه شڭنىپ، ۇئۇتلىرىدىن بولهپۈھىم سۇ مڭ ەئڭنىهرۇنسهل مۇتهن جىھاد تاىئفه ىئلىم بىل 
ــۈپ ــكهممن ۈئۈت ــهمملكــى ۈئهس بهم ەئهت ــا ېئڭتنى ــدىيالىغھتىي ــر تهدۇجىنى قام ــۈك بى ــشىلۈرك ــدۇرز كه پهرگهم كى دىن ڭنىۇشــ. رۇپايى
ل ه دڭنىهرۇنــسهل مۇتهر تــاىئفهم كىــشىلۈركــۈ بىــر تۇ شــهنچى ەئۇلالنغۇغۇن شــه جىھــاد بىــلهۋت ىئچىــدىكى ىئلىــم همــممكى، ۈئۇلــهم
  .رۇزىدۆئ

ـــهھـــم ىئمـــام ەئهۋخـــارى ۇ ىئمـــام ب ـــبهى ھد ىئبن ـــارلىق مهن ـــسلهھۇل قات ـــاىئفڭرنىهددى ـــسهل مۇته ت ــــ ۆئهرۇن  هۋلىمـــاالر  ــ
ھلـى نـى ەئهي (هگهننـاجىيۇتهنكى پىرقۈ چـۇرىـدۇس قىلدېرقىنـى ھـهر پۇزكـه مڭن تاىئپىنىه بىله پىرقۇزىمۆن سهگېر دۇردهددىسلهھۇم
  .سهمددىس ەئهھۇممىسى ائلىم ياكى مه ھڭرنىه كىشىلهۋهت) هگلجاماەئهۋننى ۈس

 ر ۇئهگەئ‹: نهگېـنـداق دۇل مهنبهد ىئبنى ھهھمىئمام ەئ: [هندىكىچهۋۆزى تۆقىل قىلغان سهق نۇلۇ توغره تاىئپڭىينىۋهۋهم نىئما
  ›.نهيمهن بىلمهنلىكىنى مهكىم ىئك) ڭنىهرۇنسهل مۇتهتاىئف (ڭالرنىدىس بولمىسا ۇئهھلى ھ ەئهرۇنسهل مۇتهتاىئف

تىقاد قىلىـدىغان  ېئهزھىپىگه مڭدىسنىهھلى ھ ەئهۋ لجاماەئهۋننى ۈھلى سد ەئهھمك، ىئمام ەئهمېد‹: نهگېنداق دۇقازى ىئياز م
  2]›.ت قىلغانهقسهرنى مهكىشىل

 ۇ كىرىـدهىئچىـگ ڭننىنىۈھلى سكىن ەئېس لهمزى توغرا ەئۆن سهگېد» رۇننىدۈھلى سدىس تامامىي ەئهھلى ھەئ «ڭقازى ىئيازنى
ام ۋنكى ائۈ قىلىنغـان، چـهن ىئـشارهز بىـلۆن سـهگېـتىقـاد قىلىـدىغان كىـشى د ېئهزھىپىگه مڭدىسنىهھلى ھغا ەئڭنىۇئ.  توغراهيىلسېد
ُ رَّلا اوعُـيطِأَوَ هَلَّـلا اوعُيطِأَ: ڭتاائالنىهللالىماالر بولسا ۆئ. ۇلىنىدهۋهلىمالىرىغا ت ۆئڭزلىرىنىلق بولسا ۆئهخ  مْكُنْمِـ رِمْـألَا يلِـوْأُوَ لَوسـ
الرڭــت قىلى ىئتــاەئهرگهســتىدىكىلالردىــن بولغــان ىئــش ۈئڭۈز ۆئهۋ هرگهمــبهيغهقــا، پهللا.3زىكــرى قىلىنغــان ىئــش هزىدۆن ســهگېــ د 

 إِلَـى رَدُّوهُ وَلَـوْ: ۇن ىئسپاتلىغىلى بولىـده روشۇخىمېتتىن تهندىكى ائيهۋۆقتىنى تۇ نۇب. ۇسابلىنىدېملىسىدىن ھۈ جڭرنىهستىدىكىلۈئ
 ىئچىدىكى ىئش ڭنى) رهمىنلۆنى مهي( الر  ۇئهۋ هرگهمبهيغهنى پر ۇئهگەئ مِنْهُمْ يَسْتَنْبِطُونَهُ الَّذِينَ لِمَهُلَعَ مِنْهُمْ األَمْرِ أُوْلِي وَإِلَى الرَّسُولِ

 هتتهۋلـالردىـن ەئۇئ) الىنىۋھـقىقىـي ەئه ھڭىـرنهۋه خۇنـى شـهي(نـى چىالر ۇئۇرنـى چىقـارغهۋهخ) ۇشـ(م قىلسا، ۇله مهرگهستىدىكىلۈئ
  4.االتتىۋبىلى

. پ ائتىـدىهر دهسـتىدىكىلپ ىئـش ۈئهد»  چىقىرااليـدىغانالرهالسـۇالر بولسا خۇئ«لىماالرنى تاائال ۆئهللا هرىمىدهر ائيىتى كۇزكهم
مىـر الرنـى ەئ ۇئهمچۇپ، قوشـۇلىل بولهق دۇسابلىنىدىغانلىقى توغرىسىدىكى وئچېر قاتارىدىن ھهتىدىكىلس ىئش ۈئڭلىماالرنى ۆئۇمانا ب

  .ۇرىدېرسىتىپ بۆرزلىكىنى كه پڭقىلىشنى

 ۇبـ. ۇلىنىـدهۋهلىماالرغـا تلـق ۆئهام خۋك ائهنـدهرگه بهغـا ىئـشارڭنىۇ بهدىستهن ھهلگهق كۇلۇتىشى توغرېپ كۈلۈرۈتۆ كڭىئلىمنى
ننى ۈن چاقىرىـدىغان كـهالىرى بىـلۋشې پڭالرنىمنى ۇئه ائدهممهبىز ھ مْهِمِامَإِبِ سٍانَأُ لَّكُ وعُدْنَ مَوْيَ: نهگېنداق دۇمتاائال هللا هقتهھ
  5.)تقىنۇ تهدڭسىېئ(

ھىغـا ۇرۇلىمـاالر گكچىلىك قىلىـدىغان ۆئهتېپ ىئشالرغا يۇرۇ وئرنىدا تڭ نىر همبهيغه پهت ىئچىدهمم ۈئلجاماەئهۋننى ۈھلى سەئ
پ، ۇت بولـهۋناسـىۇقىنـدىلىق مېىتى بۋناسـىۇ مڭن پىرقىنىـه بىلهتاىئپ. ۇلىد داىئرىسى پىرقىدىن تارراق بوڭنكى تاىئپىنىۈ چۇگىشىدەئ

  .رۇچىدۈ ياخشى بىلگڭەئهللا. شى الزىمۇ بولغان بولهۋه تهن پىرقىگهم ائلدى بىله بولغان ائدهۋه تهتاىئپىگ

                                                             
 ته ئاي-122 هبۋه تهرۈس 1
 رهتله ب- 67، -66 جىلىد -13 »ىيۋهۋهننه ئرھهش سلىم بىۇھىھ مهس« 2
 ته ئاي- 59  نىساهرۈس 3
 ته ئاي-83 نىسا هرۈس 4
 ته ئاي- 71 ئىسرا هرۈس 5
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

 هۋت هۋهىئلىـم، د دىنغـا ۇ بـڭلماننىۇسـۇربىـر مهت، ھهقـسهشـتىكى مۈلۆل بۈڭـۆ كهشـكۈرۈندهشۈن تـاىئپىنى ائيـرىم چه بىلهپىرق
 ۇبـ. رۇنـدۈچت قىلىـشى ۈئهرىـكهن ھۈچـش ۈئۇزاسـى بولـ بىـر ەئڭ تاىئپىنىـۇ شـهن ائلغـان ەئهستىگرىشنى ۈئېم بهجىھاد ائرقىلىق يارد

  1!نۇغا قىزىقسڭنىۇچىالر شۇقىزىقق وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ: ۇيدهنداق دۇتاائال مهللا هقتهھ

 ۇمكىن، بۇتىشى مېپ كن بىرىكىه تامامهرۇنسهل مۇتهن تاىئفه بىلهنناجىيۇته پىرقهزىدهنكى، بهتىمرتىپ ۆئهسكنى ەئۇائخىرىدا ش
ججالغـا هيھىسـساالم دهلر شـامغا يىغىلغـان، ىئـسا ەئهمىنلۆك زامـانى ائخىرىـدا مـهنـدهلگه كهردهدىـسلهھىھ ھهت سهقهت پهخىل ھال

 هســتهددهقۇل مۇيتـه ائخىـرى شـامدا يـاكى بڭ تاىئپىنىــۇن بـهغا ائساسـڭنىۇشـۇم. ۇرىـدېز بۈن چاغـدا يــهشـكۈقارشـى ائسـماندىن چ
 3.ۇ بولىـدهردهرلهدىن باشـقا يڭـنى ۇئهزىده بۇ شامدا بولىدهزىدهدىن ىئلگىرىكى زامانالردا بڭنىمما ۇئنداق، ەئۇن شهته نىسب2.ۇبولىد

  .رۇچىدۈ ياخشى بىلگڭەئهللا

  

  ل توغرىسىداهمرز ەئه جىددىي پڭ زىممىسىدىكى ەئڭنىهرۇنسهل مۇتهرىمىزدىكى تاىئفۋهد: رتىشهسكەئ

ــاىئفۋهد ــسهل مۇتهرىمىزدىكــى ت ــسىدىكى ەئڭنىهرۇن ــددىي پڭ زىممى ــهللهمرز ەئه جى ــڭرنى ــسى ــ ــهللاـ  ائلدىنقى رىئىتىنى ه شــڭنى
مرانالرغـا قارشـى جىھـاد ۈكۆد ھهرتۇاتقان مـۋۈرۈم سـۈكـۆن ھهنالر بىـلۇفرى قـانۇ كـهۋرما ۇ وئيـدهسـتىدلمانالر ۈئۇسۇن، مهرتكهزگۆئ

يَّ: ڭتاائالنىهللا هاللۇھهھىمهسىر ره ىئبنى كهقته ھۇب. تهقىلىشتىن ىئبار كمىنى ۆ ھڭرىنىۋهت دهالر جاھىلىيۇئ ةِ يَبْغُونَأَفَحُكْمَ الْجَاهِلِ
ز  ياخـشىلىقنى ۆئه بـارچڭزىنىـتـاائال ۆئهللا هرىمىـدهر ائيىتى كۇزكهم: [ۇيدهنداق دۇ مهپسىرىده تڭن ائيىتىنىهگې د4؟ۇپ قىالمدهلهت

پ ۇرۇپ وئيـدۇرۇ تايانمـاي تـهرىئىتىگه شـڭنىـهللا همدهن ھهتكه چىقىپ كنىدنلىرىۇ يامانلىقتىن توسىدىغان قانه ائلغان، بارچهىئچىگ
ر ۇزكـــه مڭرنىـــهملهت قىلغـــان ائدراجىەئۇ مـــهۋنغـــان ۇنلىرىغا چوقۇ يوســـ- هپـــسى خـــاھىش، قاىئـــده پىكىـــر، ن-چىقىرىلغـــان وئي 

 ڭمبىرىنىـهيغه پڭنىـهللا هۋهللا تـاكى م ۇئه ھۇن كـاپىر بولىـدهر قىلمىشالرنى سادىر قىلىدىكۇزكهكىمكى م. ۇقىلمىشلىرىنى ىئنكار قىلىد
غـا قارشـى ڭنىر ۇئهده قهنـگهتكرك ەئهن قىلىـشنى تۇرائندىن باشقىنى ائساسـى قـانۇرقانداق ىئشتا قهپ ھۆ ك– قايتقان، ائز هكمىگۆھ

  5.]ۇرز بولىدهجىھاد قىلىش پ

 هزىگۆر سـۇزكـه مڭنىـهاللۇھهھىمهسـىر رهتچـى ائلىمـالر ىئبنـى كهقىقهپ ھۆلى كـېن خهتك ۆئهد)سىر ەئ-20نى هي(سىر  ەئۇشۇم
ــهۋىئــال ــل ھالۇ قىلىــپ، ب ــه خى ــۇســتىدىن وئيــد ۈئڭلمانالرنىۇســۇ ھــازىر مڭتنى ــانۇرما ك ــويىچۇفرى ق ــق قىلىمراۈكۆ ھهن ب ــان ۋنلى اتق

  .شقانۇرىغا قويۇلىدىغانلىقىنى وئتتېن كۇيغن ۇئه تامامهلىيىتىگهم ەئڭھاكىمالرنى

رسـا، ۇن تهنگهيىـبل ەئهرىجىـده دۇر شـهنلهتـنىگهكمىـدىن چۆ ھڭتاائالنىهللا: [ۇيدهنداق دۇ مهاللۇھهھىمهد شاكىر رهھميخ ەئهش
ردىن ه پىكىـــرل–پـــسى خـــاھىش، باتىـــل وئي هلىق، دىنـــسىزلىق، نددىـــستۇ بڭروپالىقالرنىـــۋز دىيارلىرىـــدا يا ۆئڭلمانالرنىۇســـۇم
قىلمىغـان ې بۇپمۈلۈرۈشـتۈرۈنلىكـى سهن ياكى خىـالپ ىئكۇيغ ۇئهرىئىتىگهيدىغان، ىئسالم شهلهتېۋرتىهزگ ۆئهلغان؛ خالىغانچۇرۇراشتۇق
ن هتهقىـقه ھهسىلهستىدىكى منالر ۈئۇرما قانۇ وئيدۇ؟ بۇس بوالرمۇرۇ دهرىئىتىده شڭتاائالنىهللاشى ۈرۈم سۈكۆن ھهنى بىلۇفرى قانۇك
ر هزهتئىيـنهشـىدىن قۇكىـم بول. ھتىمـاللىق يـوقك يـاكى ېئهچقانـداق شـې ھهنلىكىـدهفرى ىئكۇق كـۇكى، وئچـۇرىـدۇنىق ت ېئۇياشتىنمۇق

 ه ىئـگهگزرىـچقانداق ۆئېستىقالشتا ھهش ياكى تۇنۇل قىلىش، بويسهمغا ەئڭنى ۇئۇ بىرىمڭرنىهساباليدىغان كىشىلېلمان ھۇسۇزىنى مۆئ
  6.]سهمەئ

 ھايـاتى، مـال ڭرنىهزلىرىنى كىـشىلۆ س–پ ه گڭروپالىقالرنىۋيا: [ۇيدهنداق دۇ مهاللۇھهھىمهقى رهلفۇد ھامىدهممهھۇ مهلالمەئ
 ڭ نىر همبهيغه پهۋ كاالمى ڭنىهللانى ن؛ ۇئهكىتكېنى ائساسى قىلىپ بۇ قانڭم چىقىرىشنىۈكۆ ھهدستىسى ۈئۇ نوم- ائر هۋلكى ۈ م–
ك هندهرسـىتىلگۆ كهرىمىدهر ائيىتى كۇزكهرى مې جىنايى خاراكتڭمنىهن ائدهال بىلگردىن ەئهملۈكۆم بولغان ھۇله مهزىگننىتىدىن ۆئۈس
فرى ۇر كـۇزكـه مڭزىنىـم قىلىـشقا قايتمـاي، ۆئۈكۆن ھهن بىلۇنازىل قىلغان قانهللا ر ۇئهگەئ. ۇتىدۇن تۇغىرراق وئر ېئۇمدىنڭنىلكى ۇئهب

                                                             
 ته ئاي-26ففىفىن هتۇ مهرۈس 1
تتىكى ه ب-154 جىلىد -7 ناملىق كىتابى »بىيرهل كۇمهئجۇلمهئ« ڭرانىينىهبهت؛ ته ب-94 جىلىد -12 هنى ئىبنى ماججهنۈس ڭمامىنىۇ ئۇبهئ 2
 !ڭت قىلىهراجىئۇ مهگدىسىهھ
 رهتله ب-279، -278» ھىيدۋهتتۇھ كىتابرهجىيد شهلمۇتھهف« 3
 ته ئاي-50 ه مائىدهرۈس 4
 ته ب-131 جىلد -3» سىرهپسىرى ئىبنى كهت« 5
 رهتلهب -174، -173ناملىق كىتابى » سىرهفسىرى ئىبنى كهر تهسهختۇفسىير مهتتۇتهمدۆئ «ڭد شاكىرنىهھمهئ 6
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 هلمانچۇسـۇاتقـان مۋلىې چاقىرىلىـپ كڭنىـۇئ. ۇسابلىنىدېـد كـاپىر ھهرتۇن مـهتكهكسىزال دىندىن چىقىپ كهن، شهرىدىكۇ تڭيولىدا چى
  1.]ۇ دالدا بواللمايدهرسىگهچنې ھۇللىرىمهم تاشقى ەئج قاتارلىقه ھهۋ، ناماز، روزا ۇىئسمىم

ن هيرىي بىله غڭننىۇنازىل قىلغان قانهللا هاللۇھهھىمهد ىئبنى ىئبراھىم رهممهھۇيخ مهپتىسى شۇ سابىق مڭبىستاننىهردى ەئۇئهس
رىغـا ۇسابلىنىدىغانلىقىنى وئتتېـپ ھۇ كـاپىرلىق بولـڭ چىقىرىپ تاشـاليدىغان چـولماننى دىندىنۇسۇن مهقتا بىلۇ نهم قىلىش ائلتۈكۆھ

پ هتلهپۈن سـهالىنى ىئنتـايىن ىئنچىكىلىـك بىـلۋھـ ھـازىرقى ەئڭلمانالر رايونلىرىنىـۇسـۇشىنچىسى بولسا ــــ مه بڭنىۇپ، بۇقويغان بول
مبىـرى هيغه پڭنىـهللا هۋهللا ىئلماسـلىق، هزگۆملىرىنى كۈكۆ ھڭنىسلىك، ۇئهگم باش ەئهرىئىتىگه شڭنىهللا: [ۇيدهنداق دۇ مۇئ. ۇرىدېب

ش، هشــكىللهش، تۇرۇ قىلىــش، تارماقالشــتهت قىلىــش، ائساســقا ىئـگهھــاپىزۇييــارالش، قـولالش، مهك تهدڭنىۇن قارشىلىــشىش، شــهبىـل
رى ې خـاراكتڭلىقنىـ كاپىرهسلىشىشتهن بهرىئىتى بىله ىئسالم شهردهپلهرهش قاتارلىق تۇزۇرغۇ تهنبهرالش، باش مۇجبهم قىلىش، مۈكۆھ
  .رۇردۈن بىر ته روشڭ، بايقىلىشى ەئڭه كڭغىر، داىئرىسى ەئ ېئڭەئ

ــهت مرىەئهشــ ــر مڭھكىمىلىرىنى ــانهۋســى هنبه بىردىنبى ــهللانى ۇ ق ــابى ڭنى ــر همــبهيغه پهۋ كىت ممــا ھــازىر ەئ. رۇننىتىدۈ ســڭ نى
ـــ هنبهنى مۇ قــانڭھكىمىلىرىنىــه، ســوت مڭت وئرگانلىرىنىــهاتقان ھــاكىمىيۋۈرۈم ســۈكــۆ دىيارلىرىــدا ھڭلمانالرنىۇســۇم ســى بولــسا ــ

ــسىي ــقا دهۋ هنگلىــيرىكــا، ەئې، ائمهفران ــدەئۇ قانڭرنىــهتلهلۆ باش پ ه دهۋه تهرىئىتىگهزىنــى ىئــسالم شــ ۆئهۋ ڭرنىهتچىلنلىرىــدىن بى
ر ھازىر هھكىمىله خىل مۇمانا ب. رۇنالردۇرما قانۇلغان وئيدۇرۇتراشۇزقاراشلىرىدىن قۆن كۇ ائزغڭقارايدىغان ائتالمىش ىئسالمچىالرنى

 ۇبــ. ۇاتىــدۋۇرۇي كىرىـپ تهلــمۈزغـا ۈئڭنىۇر بهق، كىــشىلۇرقاچــان وئچـهق، ىئــشىكلىرى ھۇييــار، تولـهن ىئــسالم دىيارلىرىـدا تهپلىگۆكـ
نى ۇفرى قـانۇ كـۇ شـهن ەئڭزلىرىنىـ ۆئ خىـالپ بولغـانهكمىگۆ ھـڭدىـسنىه ھهۋرائن ۇ ائرىـسىدا قـڭالرنىـۇردىكى ھاكىمالر بهھكىمىلهم

. ۇاتىــدۋ قىلىهنـى ھىمـاي ۇئهۋ ۇاتىــدۋرالۇجبه، مۇاتىدۋل قىلىـشقا قىـستاهم ەئهرگهملۈكــۆ ھۇالرنـى بـۇئ. ۇاتىــدۋم چىقىرىۈكـۆ ھهبـويىچ
ى تنه شــاھادهلىـمهن كهگېـد» رۇلچىـسىد ەئڭنىـهللايھىسـساالم هلد ەئهممهھۇمـ«؟ ۇفرىلىـق بـارمۇشـىدىغان كۈشىپ چ ېئـۇدىنمڭـنىۇب
  2]؟ۇشىدىغان باشقا ائمىل بارمۈسىپ چې بۇنىمۇپ تاشالشتا بۇزۇب

ز وئرنىــدا  ۆئهســتىد ۈئهســىله مۇپ بــۇيتقــانلىرى بولــ ېئهســتىدمرانالر ۈئۈكــۆر ھۇزكــه مڭرنىــهھلــى ىئلىمل بىــر قىــسىم ەئۇمانــا بــ
الرنـى ل ۇئهمرز ەئهگىـشلىك بولغـان پېمرانالرغـا قارىتـا قىلىـشقا تۈكۆد ھهرتۇمـ ۇن بـۈچـلمانالر ۈئۇسـۇمما مەئ. پسىلىي توختىلىمىزهت

  .تهپ تاشالشتىن ىئبارۇرۇائغد

رتىـش قىلمىـشى هزگتنى ۆئرىەئهفرى قىلمىـشى، شـۇلمان ھاكىمـدىن كـۇسـۇم: [ۇيدهنداق دۇ مهاللۇھهھىمه قازى ىئياز رهقته ھۇب
. ۇلـدىن قالىـدهمت قىلىـش ەئغـا ىئتـاەئڭنى، ۇئۇتىـدېقـدارلىقتىن چىقىـپ كۇوقرىئ ھه شـت قىلمىشى سادىر بولـسا ۇئر بىدەئهياكى بىر
 وئرنىغـا ائدىـل هۋلىـپ تاشـالش قىـدىن ېئۇالرنـى ھوقغـا قارشـى قوزغىلىـپ ۇئڭنى ۇئهستىگ ۈئڭلمانالرنىۇسۇن، مهتال بولىدىكهىئمكانىي

پ ۈرۈتـۆ ىئـشقا بـاش كۇ بهم بىر تاىئپۇلهت مهقهپ) پل قاراهغا سڭنىۇلمانالر بۇسۇمى مۇوئم. (ۇرز بولىدهش پهلمان ھاكىم تىكلۇسۇم
پ ۇرۇنــى ائغــد قارىتــا ۇئهتچىگممــا بىــدەئەئ. ۇرز بولىــدهپ تاشــالش پۇرۇ كــاپىر ھــاكىمنى ائغــدۇ شــهن ەئۇالرغىمــۇچىققــان بولــسا، ب

رز هغـا قارشـى قـوزغىلىش پڭنىلىدىغان بولـسا ۇئې ائجىز كهردۈقىقىي تهر ھهگەئ. ۇرز بولىدهن چاغدىال ائندىن پهتكهزى يۆتاشالشقا ك
  3.]ت قىلىش الزىمهمىنىدىن باشقا جايغا ھىجرې زڭنىزىسىدىن ۇئۈلكى دىننى قوغداش يهس بهمەئ

لمانالر ائجىـز ۇسـۇم[: زىنى زىكرى قىلغـان ىئـدىمۆندىكى سهۋۆ تڭنىهاللۇھهھىمه رهيمىيهل ىئسالم ىئبنى تۇيخهن شهقىرىدا مۇي
رز هش پۈرۆييـارلىق كـهت جىھادقا ته ائت باغالشتىن ىئبارهۋچ توپالش ۈبىدىن جىھاد قىلىش ساقىت بولغان چاغدا كهۋهنلىك سهلگهك
  4.]ۇرز بولىده پهاسىتۋ ائشمايدىغان هلگهمسىز ەئڭنىرز ۇئهنكى پۈچ

الردىن ڭۇن، قولـۈچـۈئ) ش قىلىـشۇرن ۇئهبىـل(الر ڭنلىرىهشـمۈد وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ: ڭىتاائالنهللالىلى ه دڭنىۇب
  .رۇزىدۆن سهگې د5.الرڭييارالهتى ت ېئڭهچى، جۈ قورال كهلىشىچېك

 ڭلمانالرنىۇســۇ مهنــدۈنكى كۈگــۈ بۇپمــۇييــارلىق قىلىــش، بولهن تۈچــد ھاكىمالرغــا قارشــى جىھــاد قىلىــش ۈئهرتۇ مــۇك، بــهمېــد
 ۇخــى يــوق، بولغانــدىمېمىــن تېك زهدۇلىــشقا يــارىغت قىهنكى ھىجــرۈچــ. ۇسابلىنىدېــپ ھۇل بولــهمرز ەئه جىــددىي پڭســتىدىكى ەئۈئ
ــ ــۇ مهپىنچۆك ــ ۆئڭلمانالرنىۇس ــسىي ەئه شڭزلىرىنى ــخ ــنى ۇئهۋ ڭرتىنىــۇالى، يۋھ ــۋۈلۈزۈرگۈدا يڭ ــان ك ــۇفرى قانۇاتق رخىــل هھ (ڭننى
 ڭىكى ەئسـتىد ۈئڭنىهرۇنـسهل مۇتهرىمىزدىكـى تـاىئفۋه دۇمانـا بـ. سهماليلىـق ەئۇ قهت قىلىـشى ائنـچهبلىك ھىجرهۋهس) سىملىرىېب

 هۋ كاپىرلىقى ڭيدىغان ھاكىمالرنىهرمۈم سۈكۆ ھهرىئىتى بويىچهنى ىئسالم شهي (هسىله مۇب. هسىلهق مۇللەئه تهلگهمرز ەئهجىددىي پ
                                                             

 ته ب-396» ھىيدۋهتتۇرھ كىتابهجىيد شهلمۇتھهف« 1
 هناملىق رىسال» انىينۋهل قۇھكىمهت« 2
 ته ب-229 جىلد -12» ىيۋهۋهننهرھ ئهسلىم بى شۇھىھ مهس« 3
 ته ب- 259 جىلد -28» اۋتاهل فۇئۇجمهم« 4
 ته ئاي-60نفال ه ئهرۈس 5
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ر هته خ-پ ۋهلىـدىغان خېلىـپ كلمانالرغا ېئۇسـۇ مهزىرىمـدهز نۆئ) هسـىلهرزلىكـى توغرىـسىدىكى مه پڭالرغا قارشى جىھاد قىلىـشنىۇئ
 ۇنكى بــۈ چــۇلىــشمايدېســىدىن قهقهۋدلىــك هرتۇن مهرگهز بۈيىن يــېــاپاتىــدىن كۋ ڭ نىــر همــبهيغهيتقانــدا، پىــپ ېئلقتىــسىدىن ېئۇن
تىـشى، ېۋرتىهزگنچىلىرىنى ۆئهشـۈ چهۋھكـاملىرىنى ت ەئرىەئهقى، شـۇقلـۇزۇمرانالرنى بۈكـۆد ھهرتۇ مۇلمانالر شۇسۇر مهگ ەئهسىلىدهم
تىـشى قاتـارلىق جىنـايى قىلمىـشلىرىغا تاشـالپ ېۋرنـى يامرىتىهتلهق ائدۇزۇ بـهۋرخىل چىرىكلىك هلمانالر ائرىسىغا ھۇسۇك مهدڭنىۇش

ر هگەئ. ۇھـدىتى ائسـتىدا قالىـده تڭدلىكنىـهرتۇك مۈزلـۈميۇالدلىـرى وئمۋسـى ەئۈلگه كڭنىـ ۇئهۋممىتـى قويىدىغان بولسا، ىئسالم ۈئ
مرانالرغا قارشـى جىھـاد ۈكۆ ھۇرز ىئشى بهغ پۇل ۇئڭ قىلىدىغان ەئڭالرنىايات بولىدىغان بولسا، ۇئ كىرامالر ھه ساھابهندۈنكى كۈگۈب

شـتىن ۇرۇ تڭدا چىـڭـنىل قىلىـشتىن، ۇئهمق ەئۇلمانالرنى دىنغـا تولـۇسـۇنى مهي( تاشالشتا ه پىتنىگهسىله مۇب. قىلىش بولغان بوالتتى
شىپ  ېئـهسـسه ھهچـچهدىن ن»يىش پىتنىسىېق دۇخلهرائننى مۇق«) ائمىللىقتالبىي هتىدىغان سېۋۇرۇ دىنىدىن يىراقالشتڭنىهللاراپ ۇب

  .ۇشىدۈچ

 هسـتىد ۈئهسـىله مۇكىن بـېپ قارالغـان لـهھلـى د ىئلىـم ەئهتتهھهرىئ جهرىمىزدىكى شۋهنكى، دهنداق قارايمۇن شهخسهم شۈزۆئ
خس، هرقانداق شـهپ ائچمىغان ھهغىب قىلىپ گرهلمانالرنى جىھاد قىلىشقا تۇسۇچىپ تاشالپ مشىرىسىنى ېئه ب-پتى  ەئڭھاكىمالرنى

إِنَّ الَّـذِينَ  :ۇيـدهنـداق دۇتـاائال مهللا هقته ھۇب .ۇ قالىدهزىپىگه غڭتاائالنىهللام ۇن چوقهچرىشىدىك ۇئه ھالىتىدۇشۇن مهتاائال بىلهللا
مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى 

يىن، ېنىق بايان قىلغىنىمىزدىن ك توغرا يولنى ېئهرگهكىشىل) راتتاۋهنى تهي( كىتابتا ۇب وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
 تـوغرا يـولنى هۋرنـى هلىللهن دهروشـ) نلىكىنى ىئسپاتاليدىغانهر ىئكهمبهيغه راست پڭيھىسساالمنىهلد ەئهممهھۇم(بىز نازىل قىلغان 

الرغـا  ۇئۇمـ)رهمىنلۆ مـهۋر هرىـشتىلهنـى پهي(چىالر ۇت قىلغـهنه؛ ل)ۇھمىتىدىن يىراق قىلىدهنى رهي (ۇت قىلىدهنهلهللارغا رىدىغانالۇيوش
بايــان ) رغانلىرىنىۇھكاملىرىــدىن يوشــرات ەئۋه تڭدىيالرنىــۇھهي(ر، هنلهتكهزۈتــ) مىلىنــىەئ( قىلغــانالر، هبۋهت تهقهپ. ۇت قىلىــدهنهل

ناھـايىتى . نهرمۇچىـدۇل قىلغۇ قوبـۇكمـهبىنـى بۋهن تهن، مهل قىلىـمۇبىـسىنى قوبـۋه تڭالرنىۇ شهنەئ. سناهستۇدىن مڭنىۇقىلغانالرال ب
  1.نهرمۇھرىباندېم

نىـق نـى ېئش، ۇئۇرىغـا قويـۇن وئتتهبىـلتنـى دادىللىـق هقىقه ھۇقـدىردىمه سـورالمىغان تهستىگ ۈئڭالالردا ائلىمالرنىۋھنداق ەئۇم
  .ۇن بولىدهنگهكلۈرىيىتى يۇجبهبايان قىلىش م

ھارام قىلغان هللا ، ) الرڭالڭائ( لىپ ېر كهسىل«يتقىنكى، ېئ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ: ۇيدهنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇب
  2.يهرېپ بۇ وئقهرگهرنى سىلهرسىلهن

ــد ــسانالرغا ھك، ۆئهمې ــاالر ىئن ــلهلىم ــپ تونهق بى ــاتىلنى ائيرى ــۇن ب ــى ن ۇئۈچــش ۈئۇت ــپ ېكالرن ــشقا ه د)الرڭــالڭائ(لى پ چاقىرى
  .لغانۇيرۇب

الرغـا ش، ۇئۈزۈتكـهقنى يه ھهرگهيىن كىشىلې دىن كر همبهيغهپ: [ۇيدهنداق دۇ مهپسىرىده تڭتنىه ائيۇ بهاللۇھهھىمهبى رۇرتۇق
لَتُبَيِّنُنَّـهُ لِلنَّـاسِ وَال : نهگېـنـداق دۇتـاائال مهللانكى ۈرز چـه پهسـتىگ ۈئڭلىماالرنىـرىش ۆئېـپ بۈزۈتكـهن ھارامنى ائيرىپ يهھاالل بىل
 هرگهكىـشىل) ھكـاملىرىنى ەئڭنىـهللانـى كىتـابتىكى هي(دىـن كىتـابنى )دىيالرۇھـهنى يهي(ر هنلهرىلگېكىتاب بهللاقتىدا، ۋز ۆئ تَكْتُمُونَهُ

  3[4. ائلدىهھدرماسلىققا ەئۇ يوشهۋ هرىشكېم بايان قىلىپ بۇچوق

م ۇردىن قورقتـهر ائلىم، كىـشىلهگەئ. سهمس ەئۇرۇش دۇپ قويۈرۈچىكتېاقتىدىن كۋز نچىنى ۆئهشۈگىشلىك چېنكى، تهيتىمن ېئهم
ر هگر؟ ەئهالردىن قورقامسىلۇئ  نَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ أَتَخْشَوْ: ۇيدهنداق دۇغا مڭنىتاائال ۇئهللايتسا  ېئهزرپ ۆئهد
  5.رۇ اليىقتڭەئهللاالرغا ڭۇشۇالر، قورقڭمىن بولساۆم

 هققىـدهلىمـاالر ھت قىلغـان ۆئۈكۈستىن باتىلغا سـهرمهق بايان قىلىپ بۇنى وئچپ ۇئۇكىن ىئنسانالردىن قورقېن لهتنى بىلگهقىقهھ
 هدققىـهم قىلغـانالر ھهغـا يـاردڭنىخـى ۇئېغا رازى بولغانالر، تڭنىر، ۇئهنلهلىشكېن كه، باتىل بىلهردهن يهيىلگېر دهنبىھلهك تهقىرىقىدۇي
  ؟!كهرېيىش كې دهمېن

                                                             
 رهتله ئاي- 160، -159ر هقه بهرۈس 1
 ته ئاي-151نئام ه ئهرۈس 2
  بىر قىسمىڭتنىه ئاي- 187 ئال ئىمران هرۈس 3
 ته ب-131 جىلد -7» بىۇرتۇلقۇفسىيرهت« 4
 ته ئاي-13 هبۋه تهرۈس 5
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

 هن ەئۇمـن، ۇئهتىـدىكۇالرنـى دوسـت تردىن كىمكـى ۇئهسـىل وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِـنْهُمْ: ۇيدهنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇب
  1.ۇالردىن سانىلىدۇش

  

 بولماسـتىن هدۋهممىـسى بىـر گهھ (ڭرنىـهتلاتقـان جاماەئۋت قىلىهرىـكهن ھۈچـيتىش ۈئهچۈىئـسالم دىنىنـى كـ :هسىله مهائالھىد
  ك؟هرېا قانداق قاراش كشىغۇرۇپ تۇد بولۇجۋه مهتتهپ سانلىق ھالۆك) ز ائلدىغاربىرى ۆئهھ

لكـى هس بهملىـش ەئ ېئهتـكهزىنـى چل ۆئهمرز ەئهگىـشلىك پېت قىلىـشقا تهرىـكهن ھۈچـرىش ۈئېـم به دىنغا يـاردهردۋهنكى دۈگۈب
 قىلىـش الزىـم؟ هائمىلۇ قانـداق مـهپ سـانلىق ھـالىتىگۆ كـڭرنىهتل خىل جاماەئۇن، بهت قىلىش بولغان ىئكهرىكه ھهكلىدهت شجاماەئ

  ىشى الزىم؟ڭې مهن بىرگهم قويغان كىشى كىم بىلهده يولغا قۇپ بۇكچى بولهرمهم بهارد دىنىغا يڭنىهللا

ابىنى ۋ جــاڭنىــۇپ بۇتــۇ تهردهزه وئرتــاق پايدىلىنىــشىنى نڭننىــهيلهممهتىم ســورالغان ىئــدى، ھېــ قهنــدىن بىرقــانچه ســوائل مۇبــ
  .نهتىم ىئسپاتالپ ۆئهندىكىچهۋۆت

ش، ىئـسالم ۇزۇتقـۇقتىن قۇنلـۇبه ز–تنـى خـار هممرىش، ۈئېم به دىنىغا ياردڭنىهللال همرز ەئهرىئ پهھىم شۇ مڭرىمىزدىكى ەئۋهد
ــى تىكــلهخ ــارهللان ۈچــش ۈئهلىپىلىكىن ــشتىن ىئب ــدا جىھــاد قىلى ــلهىئــسالم خ. (تهيولى ــى تىك ــساهش مهلىپىلىكىن ــۇئ) سىلىــسى بول  ڭنى

: نهگېـنـداق دۇ مر همـبهيغه پهقـته ھۇبـ. رزهىـر پھىم بۇناھكار بولىدىغان ىئنتايىن مۇلمانالر گۇسۇبلىك بارلىق مهۋهبولمىغانلىقى س
 همىـدۈلت ۆئهن جـاھىلىيهتىـدىكېپ كۈلـ ۆئهت يوق ھالىتىـديەئهكىمكى بوينىدا ب «»جَاهِلِيَّةً مِيتَةً مَاتَ بَيْعَةٌ عُنُقِهِ فِي وَلَيْسَ مَاتَ مَنْ«
  2».ۇن بولىدهلگۆئ

  .رۇتتيەئه قىلىنىدىغان بهلىپىسىگهلمانالر خۇسۇت مهقهت، پهقسهتتىن ميەئه زىكرى قىلىنغان بهدىستهر ھۇزكهم

 ۇمانـا بـ. پـسىلىي تـوختىلىمىزهر تهدهمىـدا بىـرقېن تهگېـد» چلىرىۈتكهرسـۆ ائساسـلىق كڭجىھادنىـ«خالىسا هللا هققىدهجىھاد ھ
ت هرىــكه يولــدا ھۇت بــپ، قايــسىبىر جامــاەئۇل بولــهمرز ەئهقلىــق پهغان ھن سىغىــشالمايدىهر بىــلهلــلهمتــتىن باشــقا ەئهھهاقىــت جۋ

ــدىك ــهرچهن، گهقىلماي ــقا پڭ دىننى ــلهمرز ەئه باش ــرى بى ــهللى ــسىمۋللىنىۇغۇن ش ــانى مۇاتقان بول ــه ىئم ــاي هتكهرىيۇجب ــددىي قارىم  جى
  3.ۇخاتاالشقان بولىد

ن هر بىـلهتلممـا باشـقا جامـاەئرز ەئهرىش پېـم به يـاردهتك يولىـدا جىھـاد قىلىـدىغان جامـاەئڭنىـهللا هن كىـشىگلماۇسۇك، مهمېد
  :تهخسۇمكارلىشىشقا رهرت ائستىدا ھهك شۈرلۈنداق ىئككى تۇم

 ڭشـنىۇرۇقاچزىنى جىھادتىن ۆئ) اتقانلىقىنىۋ قاتنىشىهتك جاماەئۇنى بهي(اتقانلىقىنى ۋمكارلىشىهن ھهت بىل جاماەئۇ بڭزىنىۆئ. 1
  .الماسلىقى الزىمۋاسىتىسى قىلىۋ

رزلىكىنـى ه پڭالرغـا جىھادنىـلكـى ۇئه بولماسـلىقى بۇ توسـالغهرىكىـتىگه جىھـادى ھڭنىـمكـارلىقى ۇئه بولغان ھهتك جاماەئۇب. 2
  .كهرېش كۇرۇت قىلىپ تهسىھه نهۋش هربىيىلهسلىتىپ تەئ

ادارلىققا ۋقه تهۋياخشى ىئشقا   وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَال تَعَاوَنُوا عَلَى اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ : نهگېنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇب
  4.رالڭهشمهملهمغا ياردۇلۇ زهۋناھقا ۇالر، گڭملىشىهيارد

س، همپ ەئهچ گېتىشى ھـېپىيىپ كۆ كڭرنىهتللىپ چىقمىسىال جىھاد قىلمايدىغان جاماەئېلىش ھادىسىسى كې زىيان سهبىر ـ بىرىگ
 هۋت هۋۋۇ ق-چ ۈنكى جىھاد كۈر چۇامدتىشى ھارېپ كۇپ بولۆك كه بڭرنىهتلللىنىدىغان جاماەئۇغۇن شهت بىلهرىكهمما جىھادى ھەئ

  .)ۇيدهرمهم بۈن ۈئهۋ (ۇدقا چىقمايدۇجۇۋمسىز هائد

پ ۇپ بولـۆ كـڭتنىـجاماەئ. ۇت قىلىـدۇتنى نـابهۋۋۇ ق–چ ۈ ائيرىلىشى كهككهلۆ بهچچه بولماستىن بىرنهدۋه بىر گڭلمانالرنىۇسۇم
  .بارر هلىللهن دۇرغۇنلىكى توغرىسىدا نهلكى ھارام ىئكه خاتا بڭتىشىنىېك

                                                             
 ته ئاي-51 ه مائىدهرۈس 1
 ايىتىۋسلىم رىۇم 2
 رهتله ب-226، -222جىلد - 1» سسالىكىينۇدارىجهم« 3
 ته ئاي- 2 ه مائىدهرۈس 4
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

 ڭنىـهللانـى هي( ائرغامچىـسىغا ڭنىـهللاالر ڭـممىهھ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَال تَفَرَّقُوا: نهگېنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇب
ك، دىنـدا ىئخـتىالپ ه ناساراالر ىئختىالپ قىلىـشقاندهۋدىيالر ۇھهردىن ىئلگىرى يهنى سىلهي(الر ڭالر، ائيرىلماڭپىشىېم يهھكهم) دىنىغا

  1).الرڭقىلىشما

 َتَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌوَال تَكُونُوا كَالَّذِين يىن ېندىن كهلگهر كهلىللهن دهروش
چـار ۇ ائزابقـا دڭالر چـوۇ شـهنالر، ەئڭك بولمـاهد) ناسـاراالرهۋدىيالر ۇھهنى يهي(ر ه ىئختىالپ قىلىشقان كىشىلهۋن هتىشكېائيرىلىپ ك

   2.ۇبولىد

ــ ــته ھۇب ــبهيغه پهق ــداق دۇ مر هم ــن رَارَ«: نهگې ِ ــ رَرَ وال ض َ ــان ي» «ال ضــ ــاراپ تۇشــكىمۈزۈتكهزىي ــسىز ق ــا يول ــقىمۇرۇ، زىيانغ  ۇش
  3».ۇبولمايد

ــلمانالر ۈئۇســۇنكــى، مهيمهن دهم ــان ۇئۈچ ــسى زىي ــن قاي ــۈلۆ بڭالرنى ــشىدىنمېپ كۈن ــره بۇتى ــانلىق هك ــس ېئهۋك زىي ــر بول ! نۇغى
شـتا تايىنىـدىغان ۇرۇ تاقابىـل تهنلىرىگهشـمۈ دهسـرۈ يهتته ھـالۇغڭچىالېرىسىدا تارقاق، چۇ وئتتڭرنىهتللمانالر وئنلىغان جاماەئۇسۇم
 بىرىنـى ىئمـانى - بىـر ڭرنىـهمىنلۆكىتى، مۋه شـ- شـان هۋت هۋۋۇ ق–چ ۈ كڭىئسالم دىنىنى! نۇلسهت قانداق بارلىققا كهۋۋۇ ق–چ ۈك

  .ۇ ائشمايدهلگهمرگىز ەئهسىز ھڭنىۇ بغا باغلىق، ۇئىشۇ بولهدۋهپ بىر گۇتۇائساستا دوست ت

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ : نهگېنداق دۇال متاائهللا هقته ھۇب
 بىرى - مىن ائيالالر بىر ۆر، مهرلمىن ەئۆم لَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌالصَّالةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْ

، ۇائدا قىلىـد) قۇتولـ(، نامـازنى ۇ توسـىد، يامـان ىئـشالردىنۇيـدۇيرۇياخشى ىئشالرنى قىلىـشقا ب) رنىهكىشىل(الر ر، ۇئۇن دوستتهبىل
ن هت بىلهكمېر، ھۇن غالىبتهتهقىقهھهللا، ۇھىم قىلىدهرهللاالرغا ۇ شهن، ەئۇت قىلىد ىئتاەئهمبىرىگهيغه پڭنىهللا هۋغا هللا، ۇرىدېزاكات ب

  4.رۇچىدۇىئش قىلغ

شـىغا ۇملىـسىدىن بولۈ جڭش ائساسـنىه ىئـسالمدىكى بڭن زاكاتنىه ناماز بىلڭتاائالنىهللاىز، ڭ قىلسىهزالھىۇر مۇقڭتنى چوه ائيۇب
 زاكــاتنى هۋنـى، نامــازنى ائدا قىلىـش )للىنىشۇغۇن شـه بىــلڭنىـۇنــى بهي(ش ۇ يامـانلىقتىن توسـهۋش ۇيرۇقارىماسـتىن، ياخـشىلىققا بــ

  . ائلدىدا زىكرى قىلغانلىقىنى بايقايسىزڭرىشنىېب

 ۇت ىئچىـدىم يـاكى ائز سـانلىق جامـاەئۇتتىمهز ھـالۇلمان كىشى يـالغۇسۇن زاكاتنى مهكى، ناماز بىلۇرىدېك بهرېدىن دڭىنۇ شۇب
 موھتـاج همـگه ائدهۋت هۋۋۇ قـ–چ ۈشنى ائدا قىلىش بولسا كـۇ يامانلىقتىن توسهۋش ۇيرۇمما ياخشىلىققا بەئ. مكىنۇائدا قىاللىشى م

 بىرىنـى - بىـر ڭرنىـهمىنلۆ مهرىـمهائيىتـى ك. ۇشىـسىز ھاسـىل بولمايـدۇتۇ بىرىنـى دوسـت ت-ىـر  بڭرنىـهمىنلۆ مۇكى، بۇھالب. ۇبولىد
پ يامــانلىقتىن ۇيرۇناســىپ ھالــدا ياخــشىلىققا بــۇغــا مڭنىۇن بۈچــن باشــالنغانلىقى ۈئهپىتىنى زىكــرى قىلىــش بىــلۈش ســۇتــۇدوســت ت

ــانى دوســتلۇتوس ــشتا، ىئم ــهدهقه نڭقنىۇشــنى ائدا قىلى ــگهھىم ىئكۇر م ــدهنلىكى ــۈش يۇرۇ ائگاھالن ــسىدىن ياخــشىلىققا ب  هۋش ۇيرۇزى
: نفالـدىكى ەئهرۈ سـهشـتۈرۈتتكس ەئقتىنى ەئۇر نۇزكهت مه ائيۇب.  ائلدىدا زىكرى قىلىندىڭن زاكاتنىهش ناماز بىلۇيامانلىقتىن توس

ِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌوَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إ  ه بىـرىگ-بىـر )  مىراسـتاهۋ همـدهيارد(كاپىرالر 
 وئخـشاپ هتـكهن ائيهگېـ د5.ۇلىـدۇغۇيمىقـانچىلىق ت قاالڭ چـوهۋ ه پىتـنهزىدۈر يهالر، يڭل قىلمىساهم ەئهمگۈكۆ ھۇر بهگر، ەئۇىئگىد

 ڭ چــوهۋ هتمايـدىغان بولـسا، پىتـنۇك دوسـت تهتقانـدۇ بىرسـىنى دوسـت ت- بىرسـىنى، كـاپىرالر بىـر -ر بىـر همىنلۆنـى مـهي. ۇتىـدېك
، هكـكه ي- هكـكه يهتته بولغـان ھـالهدۋهزائرا ىئتتىپاقلىـشىپ بىـر گ كـاپىرالر ۆئهتتهل ھـال خىـۇنكى بـۈچ. ۇرىدېز بۈقااليمىقانچىلىق ي

 دىنـدىن هۋ ۇ، ائزاباليـدۇرىـدۈلت ۆئهالرنـى خالىغـانچن ۇئه بىـلڭنىۇ، شـۇرىـدۇ قارشـى تهرگهمىنلۆتتىكى مـه ھـالۇغڭچىالې چهۋتارقاق 
  ؟ۇ بارمهغىرراق پىتن ېئۇدىنمڭنىۇن بۈچلمانالر ۈئۇسۇم! يلىهرۆيالپ كوئ. ۇن قىلىدۈستفرى ھاكىمىيىتىنى ۈئۇ كڭزلىرىنىۆئ. ۇرىدۇياند

زىـسىنى ه بڭىئنـسانالرنىهللا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّـاسَ بَعْـضَهُمْ بِـبَعْضٍ لَفَـسَدَتِ الْـأَرْضُ: ن ىئدىهگېنداق دۇتاائال مهللاكى، ۇھالب
ىئـدى، )  قىلمىـساهك بولغان بىرسـىنى ائپىرىـدۈچلۈ كۇدىنمڭنىزچىغا ۇئۇۋك تاجاۈچلۈنى كهي(رمىسا ۇ قىلىپ تداپىەئۇن مهزىسى بىلهب
  6).تتىهزلىنۈنى خارابلىققا يهي( پاساتقا ائيلىناتتى هتتهۋلزى ەئۈر يهي
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رىدىغان ۇنچىلىقلىرىغا تاقابىل تۇزغۇ بڭالرنى ۇئهۋرسا، كاپىرالرغا ۇ تهتته ھالۇغڭچىالېنداق تارقاق، چۇشۇلمانالر مۇسۇك، مهمېد
  ؟ۇلىدېچ قانداق قولغا كۈك

نلىكى هرگۈ يـهتته ھـالۇغـڭچىالې بولمـاي تارقـاق، چهدۋهر گپ بىـۇتـۇ بىرىنى ىئمانى ائساستا دوسـت ت-لمانالر بىر ۇسۇك، مهمېد
م هبچى ھهۋهزلىرى سـپ قىسمىغا ۆئۆلى كې خڭرنىهتلهسىبۇ، مه پىتنهۋر هتله ائپ–ك بااليى ۈرلۈاتقان تۋۈرۈچهن ھازىر باشتىن كۈچۈئ
  .ۇابكارلىققا تارتىلىدۋن جاۈچ قىلمىشلىرى ۈئۇب

) اغـرالڭىلېم ىكايـ رالڭىنېـج ىنـهي (هگرهلىس مْكُيدِيْأَ تْبَسَكَ امَبِفَ ةٍبَيصِمُ نْمِ مْكُبَاصَأَ امَوَ: ۇيدهنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇب
  1.ۇدىلوب نهگلهك نىدىليهپۈت رالڭىھانۇگ ناغلىق ڭىنرهلىس ۇئ ،هستهي تهبىسۇم رىب قادناقرهھ

ل هسـىلىنى قانـداق ھه مۇبـ. ۇاتىـدۋۇرۇپ تۇد بولـۇجـۋهر مهتلپ جامـاەئۆلـى كـېلغـان خۇرۇقىل قهستۇز ائلدىغا م ۆئهتتهلىيهمەئ
  ك؟هرېقىلىش ك

لمان جىھـاد ۇسـۇربىـر مهك ھهدڭنىۇتىشى، شېتىلىپ كې قهرگهتلر كونا جاماەئهتلى جاماەئڭې يهچڭنىېچى، مۈ ياخشى بىلگڭەئهللا
ت، يـەئه قىلىنغـان بهتكى جامـاەئڭـېلغان يۇرۇيىن قېك. ت قىلىشى الزىمهرىكهپ ھۇلۇ قوشهتك كونا جاماەئڭاتقان ەئۋللىنىۇغۇن شهبىل
دىـس ائرقىلىـق هنـدىكى ھهۋۆسـىلىنى ته مۇبـ. رۇتـسىزدهۋا ىئنهۋ باتىـل ۇقدىردىمهن ته بارلىقىنى بىلمىگڭتنىالر كونا جاماەئ ۇئهرچهگ
 دِيبَعْـ نَبِـيَّ لَـا نَّهُ ِ وَلِأَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ هَلَكَ كُلَّمَا الْأَنْبِيَاءُ تَسُوسُهُمْ إِسْرَائِيلَ بَنُو كَانَتْ«: نهگېنداق دۇ مر همبهيغهپ. نهتىمپ ۆئهلىللهد

ائِلُهُمْ اللَّـهَ فَـإِنَّ حَقَّهُـمْ وَأَعْطُـوهُمْ فَالْـأَوَّلِ الْـأَوَّلِ بِبَيْعَـةِ فُـوا: قَـالَ تَأْمُرُنَـا؟ فَمَـا قَالُوا فَتَكْثُرُ خُلَفَاءُ وَسَتَكُونُ َ تَرْعَاهُمْ عَمَّـا سـ ْ نـى هب» «اسـ
دىن ڭـنىېكـسىزكى مهتتـى، شهلېر كهمـبهيغه بىـر پهنه وئرنىغـا يهتـسهپ كۈلر ۆئهمبهيغه قىالتتى، بىر پهر ىئدارهرلهمبهيغهىئسراىئلنى پ

 ۇشـ( كىـرامالر هسـاھاب» .ۇتىـدېپىيىـپ كۆ، ائنـدىن كۇلىـدېر بارلىققـا كهلىـپىلهخ) يىنېـ كندىنهم(، ۇيدهلمهر كهمبهيغهيىن زادىال پېك
ققىنـى ه ھڭالرنىـالر، ۇئڭـاپـا قىلىۋ هيئىـتىگه بڭبىرىنچىـسىنى«: ر همـبهيغهپ. پ سوراشـتىهن دهيسۇيرۇ قىلىشقا بهمېبىزنى ن) چاغدا

 هرســهل قىلغــان نســۇئهالرنــى متــاائال ۇئهللانكــى هزمه، ج)الرڭــت قىلىالرغــا ىئتــاەئ ۇئهۋالر ڭــالڭزىنى ائۆ ســڭالرنىــنــى ۇئهي(الر، ڭرىېــب
  2».ۇابكارلىققا تارتىدۋتوغرىسىدا جا

پ ۇپ بولـۆ كـڭلىپىنىـهبتىنكى، خهۋه سـۇ ائساسلىنىشىمىز شـهدىسكهر ھۇزكهنىئ قىلىشتا مهتىشىنى مېپىيىپ كۆ كڭرنىهتلجاماەئ
ن، هنداق بولغـان ىئـكۇشـ. نهنـگهكلهن چۈچـپ چىقىرىـدىغان بولغـانلىقى ۈئۈرۈلتـهتىـشىنى كې پارچىلىنىـپ كڭلمانالرنىۇسـۇتىشى مېك

 ڭلمانالرنىۇسۇمى مۇت، وئمهقسهدىن مڭنىۇب. ۇلىدۇتۇ تهردهزهب نهۋه سۇشۇل مه دۇنىئ قىلىشتىمهى متىشىنېپىيىپ كۆ كڭتنىجاماەئ
 ڭســلىمنىۇىئمــام م. نهتكهرســۆق كۇ وئچــهردهدىــسلهپ ھۆلــى كــې خر همــبهيغهبنى پهۋهر ســۇزكــهت مهبىرلىكىنــى قوغداشــتىن ىئبــار

  :ۇسابلىنىدې قاتارىدىن ھڭرنىهدىسله ھۇ شۇدىسىمهندىكى ھهۋۆلغان تت قىهايۋدىن رىهجهرفەئ

 مَنْ كَائِنًا بِالسَّيْفِ فَاضْرِبُوهُ جَمِيعٌ وَهِيَ الْأُمَّةِ هَذِهِ أَمْرَ يُفَرِّقَ أَنْ أَرَادَ فَمَنْ وَهَنَاتٌ هَنَاتٌ سَتَكُونُ إِنَّهُ«: نهگېنداق دۇ مر همبهيغهپ
تتىكى ىئـشىنى هدىلىـك ھـالۋه بىـر گڭتنىـهمم ۈئۇكىمكـى بـ، ۇرىـدېز بۈر يـهى ھادىـسىلڭـې يهۋر هن پىتـنىلۇرغـۇقىنـدا نېپـات ي» «كَانَ

  »!الرڭۇرن ۇئهنى قىلىچ بىلر ۇئهزهتئىينهشىدىن قۇن، كىم بولهپارچىلىماقچى بولىدىك

 ڭرنىهسـىل» «فَـاقْتُلُوهُ جَمَـاعَتَكُمْ يُفَـرِّقَ أَوْ عَصَاكُمْ يَشُقَّ أَنْ يُرِيدُ وَاحِدٍ رَجُلٍ عَلَى جَمِيعٌ وَأَمْرُكُمْ أَتَاكُمْ مَنْ«: نهگېنداق دۇ مهنهي
كچى هلمۆالرنى بــڭزمـاقچى يـاكى جامـاىئتىۇالرنـى بڭ بىرلىكىڭرنىهيىن، كىمكـى سـىلېـملىنىـپ بولغانـدىن كه جهمـگهالر بىـر ائدڭىئـشى

  »!الرڭۈرۈلتنى ۆئن ۇئهبولىدىك

 لِخَلِيفَتَـيْنِ بُويِـعَ إِذَا«: نهگېـنـداق دۇ مر همبهيغهپ: ۇت قىلىدهايۋنداق رىۇ دىن م رىهدۇلخىئد ەئه سۇبەئسلىم ۇ ىئمام مهنهي
  »!الرڭۈرۈلتيىنكىسىنى ۆئې كڭالرنىلىنسا ۇئت قىيەئه بهلىپىگهىئككى خ» «مِنْهُمَا الْآخِرَ فَاقْتُلُوا

 هرگهدىـسلهر ھۇزكـهپ تاشـالش توغرىـسىدىكى مۈرۈلتـخـسنى ۆئهيىنكـى شېپ چىققـان كۈرۈتۆاسىنى كۋهلىپىلىك دهرىنداش، خېق
القـى ۋۋيىنكىـسى ائېسىقمايدىغان بولـسا، كېـ بهچۈرمىگـۈلتنـى ۆئ زىيىنـى ۇئڭيىنكىسىنىېك: [ۇيدهنداق دۇردى مهۋ ماهقته ھۇب! ڭقارا

  3.]ۇلىدۈرۈلت ۆئۇقدىردىمهبولغان ت) تلىكراقهقىرى، ساالھىيۇ يهتتهزىلهنى پهي(ل هزۋلىپىدىن ەئهخ

نلىـشىپ هييەئۇ مهسـتىد ۈئڭخـسنىهك بولغـان شهنرهۋۆ تـهتـتهزىلهرىغا چىقىـشى، پۇ وئتتڭخسنىهقىرىراق شۇ يهتتهزىلهنكى پۈچ
  .ۇيدهلمهتېۋۇرۇلدىن قالدهمتنى ەئيەئهبولغان ب

                                                             
 ته ئاي-30را ۇ شهرۈس 1
 ايىتىۋسلىم رىۇ مهۋخارى ۇب 2
 ته ب- 8ناملىق كىتابى » هلتانىيۇسسۇھكامهلئهئ «ڭردىنىهۋما 3



102 
 

 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

رنى هتله اليىـق سـاالھىيهىـسىگۋرتىهلىپىلىـك مه خنكى ۇئۈر چـۇنچىلىقتـۇزغۇ بهۋ قارىماققـا زىيـان ۇشـمۈرۈلتلىپىنى ۆئهيىنكى خېك
لىـش  ېئهسـتىگ زىيـاننى ۈئۇن بـۈچـلىـش ۈئ ائلدىنى ېئڭغىر بىر زىياننى ېئۇدىنمڭنىكىن ۇئېل. نلىكهرگۈلتلماننى ۆئۇسۇھازىرلىغان بىر م

 هسـتىگاال زىياننى ۈئۋنچىۇش(دىن ڭنىۇب. ته پارچىلىنىشىدىن ىئبارڭ بىرلىكىنىڭلمانالرنىۇسۇ مۇ بولسىمۇئ. رىلدىېق بۇيرۇق بۇلۇتوغر
 ۇئ. االاليمىزۋىـرىـدىغانلىقىنى بىلۇنـدا تۇقىرى وئرۇر يـهدهقه نڭتنىـەئهنپهرىئ مه شـۇبـ) پ قىلىنغـانهلهلىش تېپ قوغداپ قـۇرۇلىپ تېئ

  :ۇتبىقالشقا بولىده تهرگهرىئ قاىئدىله شهندىكى بىرقانچهۋۆسىلىنى ته مۇب. رۇلىشتې بىرلىكىنى قوغداپ قڭلمانالرنىۇسۇ مۇبولسىم

ۇىدلىشقا بول ېئهستىگن، تار داىئرىلىك زىياننى ۈئۈچش ۈئۇرۇ داىئرىلىك زىيانغا تاقابىل تڭه ك.  

ۇ قىلىشقا بولىدداپىەئۇگىل زىيان ائرقىلىق مڭهغىر زىياننى ي ېئ.  

ۇ بولىدهلىنىشكداپىەئۇ زىياندىن مڭ ائددىيراقىنى تالالش ائرقىلىق چوڭ ىئككى زىيانلىق ىئشنى.  

1.)ۇلىدۇرۇغىرراقىغا تاقابىل تېئ (ۇكى تاللىنىدهگىلرڭهي) شتاۇرۇغا تاقابىل تڭنىۇب (هندهلگهچ كۇ ىئككى زىيانغا د  

ر هلىـپىلهخ«: [ۇيـدهنداق دۇ مهرھىسىده شڭدىسنىهر ھۇزكهقىل قىلىنغان مه دىن ن هيرهرۇ ھۇب ەئهاللۇھهھىمهىي رۋهۋهىئمام ن
ر همـبهيغهپ. پ سوراشـتىهن؟ دهيـسۇيرۇ قىلىـشقا بهمې چاغدا بىزنى نـۇ كىرامالر شهساھاب» ۇتىدېپىيىپ كۆ، ائندىن كۇلىدېبارلىققا ك

 :»ــسىنى ــتىگه بڭبىرىنچى ــا قىلىۋ هيئى ــاپ ــد» ....الرڭ ــد. دىې ــستهن ھهگې ــ. رۇدى ــبهيغهپ (هدىــسته ھۇب ــر هم ــى همبهيغه پڭ نى رلىكىن
ت قىلىنـسا، يـەئه بهىگلىـپه بىـر خهنهيىن يېـلىپىـدىن كهنىسى ـــ بىرىنچى خه مڭدىسنىهپ، ھۇ بار بولهجىزۆن مهروش) ىئسپاتاليدىغان

ــسىنى ــا قىلىــش پۋيئىتــى ه بڭبىرىنچى ــەئهس بۇرۇرز بولغــان دهاپ ــا نىــسبڭنىيئىتــى ۇئه بڭت، ىئككىنچىــسىنىي پ قىلىــش، هلهن تهتهغ
  .رۇتتيەئهاپا قىلىش ھارام بولغان باتىل بۋن هتهلمانالرغا نىسبۇسۇم

شـى، ۇن بولهن يـاكى بىلمىـگه بـارلىقىنى بىلـگڭلىپىنىـهى خ، بىرىنچـڭلمانالرنىۇسـۇت قىلغان ميەئه بهلىپىگهدا ىئككىنچى خڭنىۇب
رتتـا ۇ باشـقا يڭ بىرسـىنىهنهرتتـا، يۇ يهۋه تهلىپىگه خڭشى، بىرسىنىۇرتالردا بولۇ باشقا ي–رتتا ياكى باشقا ۇ بىر يڭلىپىنىهىئككى خ

  .زقارىشىۆا ك توغرڭلىماالرنىر ۆئۇمھۇ جهۋرلىرىمىز هرادۇ بڭ بىزنىۇمانا ب. ۇيدهلمۈرۈندهرقلهشى پۇبول

پ ه دۇ بولىـده ىئـگهچكۈ كـۇت قىلىنغـان بولـسا شـيەئهرتىدا بۇ يڭلىپىنىهلىپىدىن قايسىغا سابىق خهر، ىئككى خهزىله بهقته ھۇب
مى ۇوئمـ. رۇر ىئككى خىل قاراش خاتادهقىرىقى ھۇي. ۇپ قارايده دۇك تاشلىنىدهرىسىدا چۇ وئتتڭ ىئككىسىنىۇر بهزىله بهنهي. ۇقارايد

 ىئككــى هســىردر، بىــر ەئهزهتئىيــنهتىــشىدىن قېىيىــپ كڭې داىئرىــسى قانچىلىــك كڭلىتىنىــۆك قارىــشىدا، ىئــسالم ده بىــردڭىــلىماالرنۆئ
  2.]سهمس ەئۇرۇ دهتترىەئهت قىلىش شيەئه بهلىپىگهخ

م ۈكۆنچلىك ھهقتىكى ىئشه ھۇب: [ۇيدهنداق دۇم هتىدې ب-9 ڭناملىق كىتابنى» ملىرىۈزۈپادىشاھلىق ت «هاللۇھهھىمهردى رهۋما
  .]ۇپ بولىدۇنسهغا مڭنىۇقى شۇلىپىلىك ھوقهت قىلىنغان بولسا خيەئهن بۇرۇ قايسىغا بڭ ىئككىسىنىۇكى، بۇش

 هربىـرىگه ھڭىئككىـسىنى: [ۇيـدهنـداق دۇم هتىـدې ب-25 ڭنـاملىق كىتابنىـ» ملىرىۈزۈپادىـشاھلىق تـ« هاللۇھهھىمهئال ره يۇبەئ
يئىتـى ه بڭيىنكىـسىنىېن بولـسا، كهشـكهنلهييەئۇن مۇرۇت قايسىغا بيەئهپ بۈرۈشتۈرۈت قىلىنغان بولسا، سيەئهقىل بهستۇ، مهائالھىد

  .]ۇسابلىنىدېپ ھۇت بوليەئهتسىز، باتىل بهۋىئنا

ــن جاماەئهن مهقىرىقىالرغــا ائساســۇي ــپ كۆ كڭتنى ــش پىكــرىگهتىــشىنى مېپىيى ــىئ قىلى ــدهن ــل بول ــدىم، چــهۋم ۇ قايى نكى ۈ قوللى
ھالرغـا ائيرىـپ ۇرۇ گهت قىلىـش، پىـرقۇىتىنى نـابۋۋۇ قـ-چ ۈ بىرلىكىنى پـارچىالپ كـڭلمانالرنىۇسۇتىشى مېپىيىپ كۆ كڭرنىهتلجاماەئ

 ڭنلىرىنىهشـمۈغـا دىـن دڭنىۇب. ۇلىـدېلىـپ كرنى ېئهتلهۋلبىي ائقىـهرىش قاتـارلىق سـېـت تهۋ ائدا–چ  ائرىسىغا ۆئڭالرنى ۇئهۋتاشالش 
لىـي هم ەئۇ، مانا بـۇق ھازىرالنغان بولىدۇ ائساسلىرى تولڭتنىهبىيۇغلهلمانالردا مۇسۇستلىك پىالنلىرىنى قوشىدىغان بولساق مهيىقۇس
  .تهقىقهھ

رمىغانلىقىمنى ۇلىـشتېشنى توسـقانلىققا سۇلىپىلىك بولهپ خۆشنى كۇشنى توسۇتلىك بولپ جاماەئۆ كڭنىېتلىك كىتابخان مهرمۆھ
نـدا قىيـاس ۇ وئرۇن بۈچد بولمىغانلىقى ۈئۇجۋه مهمىرلىرىدت ەئت جاماەئهپۈت سهلىپىلىكتىن ىئبارهخ. كهرې قىلغان بولسا كهىزالھۇم

پ باشـقىالرغا ۇ خـاس بولـهلىپىگه خۇب. رۇپىتىدۈمى قاراش سۇ وئمهتلىرىگەئهنپه مڭلمانالرنىۇسۇت مهپۈ سۇب. سهمس ەئۇرۇقىلىش د
 ڭتنىرىەئهن شــهكىن مېزلىمىدىم لــۆق ســۇن قىياســنى وئچــۈچــق بولمىغــانلىقى ۈئۇب تولــهۋهســن هن مۈچــ ۈئڭنىۇشــ. سهمخــاس ەئ

  . ائساسالندىمهدىسكهن ھهگېد» !الرڭاپا قىلىۋ هيئىتىگه بڭبىرىنچىسىنى«قتىسىدىن ۇلىش نتىبارغا ېئتلىرىنى ېئهقسهم

                                                             
 ه قائىدىگىچ- 28 قائىدىدىن -25ناملىق كىتابى » هفىقھىيىلائىدۋهقل ۇھرهش «ڭرقانىهد زهھمهيخ ئهش 1
 رهتله ب-222، -221 جىلد -12» ىيۋهۋهننه ئرھهش سلىم بىۇھىھ مهس« 2
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 ڭتنىـهممقـسىتى ۈئه مڭچىنىـۇى يولغـا قويغتنرىەئهمدىن شـۈكۆ ھۇت بهشتىن ىئبارۇتىشىنى توسېپىيىپ كۆ كڭرنىهلىپىلهنى خهي
 ڭتىــشىنىېپ كۇلۇ كونىــسىغا قوشــڭىــسىنىڭېشــتا يۇتىــشىنى توسېپىيىــپ كۆ كڭرنىــهتل جاماەئۇمانــا بــ. رۇلىــشتېبىرلىكىنــى ســاقالپ ق

چبىـر ېپ، ھۇقچىلىقالر بولـۇزۇنلىغـان بـۇرغۇ نهتىشىدېپىيىپ كۆ كڭرنىهتلنكى جاماەئۈزى چل ۆئه دڭلىلنىه ائساسالنغان دهرزلىكىدهپ
  .سهمخپىي ەئه مهكىشىگ

ن يـاكى قارشـى ۇلـسهن كۇيغ ۇئهتكرىەئهيلى شه قاراش ـــ ىئشالر مهىتىگۋ ائقىڭىئشالرنى: [ۇيدهنداق دۇ مهاللۇھهھىمهشاتىبى ر
  .ۇلىنىدتىبارغا ېئ ېئهتترىەئهن، شۇن ىئش بولسهنگهكلهن ياكى چۇن ىئش بولسهرىلگېت بهخسۇنى رهن، يۇلسهك

 ڭنىـر ىئـشقا ۇئهكلىـپ قىلىنغـانالردىن سـادىر بولغـان بىـره تهرگهتله دىنىـي پـاائلىيهتترىەئهھىد شهجتۇكى، مۇبى شهۋه سڭنىۇب
تلىرى هۋ ائقىـڭكى ىئـشالرنىۇت قىلىـدهغا دااللڭنىۇر شـهلىلـلهد. ۇم قىلمايـدۈكۆپ، قىلىش ياكى قىلماسلىققا ھۇرۇ قارىماي تهىتىگۋائقى

  1.]ۇلىنىد ېئتىبارغالماسلىقتا ېئۇش قويۇلۇيولغا قوي

  .ردىۈلتهرنى كهلىللهت قىلىدىغان ده دااللهنگهگېر دهۋتىۆر مهتلهۋشىدا ائقىۇلۇ يولغا قويڭر ىئشنىه بىرهاللۇھهھىمهشاتىبى ر

ت ى جامـاەئڭـېي«ن هتـكپ ۆئۇرىغـا قويـۇكلىكى توغرىـسىدا وئتتهرېق قىلىش كتلىك شاراىئتالردا قانداپ جاماەئۆقىرىدا كۇن يهم
  .نهپ قارايمه دۇ بولىدهكىتىلسېقىم ائساس قىلىپ بۇل قىلىشتىكى مهسىلىنى ھه مۇپرىنسىپى، ب» تىشېپ كۇلۇ قوشهتككونا جاماەئ

م قىلىـشقا هلـچتنى ۆئهپۈرقانـداق سـهق ھكى قاتـارلىۈپلـۆ كڭھلىلىرىنىـ ەئ–كى يـاكى ىئلىـم ۈپلـۆ كڭزاالرنىـدىن باشـقا، ەئڭنىۇب
شـى يـاكى ۇك بولهپرۆكىـدىن كـڭتنىزالىـرى كونـا جاماەئ ەئڭرنىـهتلى جاماەئڭېپ، يۇر بولهتلهپۈزگىرىشچان س ۆئۇنكى بۈ چۇبولمايد

 ڭتنىرىەئهشــ. مكىنۇشــى مــۇقىرى بولۇ يــه يــاكى ىئلىمــدهۋك هپرۆ قارىغانــدا كــهكىگڭتنىلىمــاالر كونــا جامــاەئتتىكى ۆئى جامــاەئڭــېي
م هلـچقىنى ۆئۇنلـۇرۇتتىكـى بهھهتـارىخى ج«ل قىلىـشتا هسىلىنى ھه مۇ بڭبىزنى. رۇشتۇرىغا قويۇقىم قاىئدىنى وئتتۇقسىتى بولسا مهم

م ياخشى ىئـشالرغا ائلـدىراش هپ ھۇت بولهپۈقىم سۇ مۇنكى بۈچ. تهدىن ىئبارڭنىۇشۇل مهبى دهۋه سڭيىشىمىزنىېد» كهرېقىلىش ك
  .نۇيغ ۇئۇزىلىتىگىمه پڭىشنۇم قويهدهن قۇرۇ بهۋ

 دُ عْ بَ   نْ مِ   اوقُ فَ نْ أَ   نَ يذِ لَّ ا  نْ مِ   ةً جَ رَ دَ   مُ ظَ عْ أَ   كَ ئِ لَ وْ أُ   لَ تَ اقَ وَ  حِتْفَلْا لِبْقَ نْمِ قَفَنْأَ نْمَ مْكُنْمِ يوِتَسْيَ الَ: نهگېنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇب
 رهلنهمشـۈد پۇرۇت هتكىلرىب نهلىب هللاۇلۇسهر (هۋ رالناغلىق پرهس لام - لۇپ ىرىگلىئ نىتشىنىلىق ىھتهپ هككهم نىدرهلىس اولُتَاقَوَ
 رهۋارابـ) نهلىـب ىرىـب - رىـب (رالناقشـۇرۇئ هۋ رالناغـلىق هقىـپهن) لامـ - لۇپـ نىيېـك نىدنـاغنىلىق ىھـتهپ هككـهم (رالناقشۇرۇئ) نهلىب

  2.رۇدڭوچ) نىدىسىجىرهد (ڭىنرالناقشۇرۇئ هۋ ناغلىق هقىپهن نىيېك) نىدناغنىلىق ىھتهپ هككهم (ىسىجىرهد ڭىنرالۇش هنەئ ،سهمەئ

ت دىمىيلىكنى ائساس قىلىشتىكى كونـا جامـاەئه تارىخى قهم بويىچهلچقى ۆئقىرىۇككى، يهرېشىمىز كۇتۇ تهسىمىزدنى ېئۇكىن شېل
ن ۇرۇ بــڭر قايــسىنىهگەئ. شــى الزىــمۇقىقىــي ســادىق بولهنــى ىئجــرا قىلىــشتا ھ ۇئ3شــى،ۇ بولغــان بولهرىئ ائساســقا ىئــگهســاغالم شــ

چ ۈ كڭلمانالرنىۇسۇنداق بولغاندىال مۇش. ۇت قىلىنىدراجىەئۇ مهتكرىەئهنىال شهرىپ قالسا، يېز بۈلغانلىقى توغرىسىدا ىئختىالپ يۇرۇق
 هسـىلىگهاال مۋنچىـۇ مهتترىەئهشـ. ۇالغىلى بولىـدۋتىـقلىرىنى ېئۇ يوچـڭتچىلىكنىـپ جاماەئۆربات قىلىپ تاشاليدىغان كهىتىنى بۋۋۇ ق-

 رهلىس  رهگەئ  لِ وسُ رَّلاوَ هِلَّلا ىلَإِ هُودُّرُفَ ءٍيْشَ يفِ مْتُعْزَانَتَ نْإِفَ :ڭتاائالنىهللانكى ۈس چهممكىن ەئۇلىشى مېپىلماي قېم تۈكۆقارىتا ھ
رقانـداق هزى ھۆن سـهگېـ د4.رالڭـىلىق تەئىجارۇمـ هگرهبمـهغيهپ هۋ اغـهللا ادىـرغوت ۇبـ ،رالڭاسلـاق پىشىـلىق پالىتخـىئ هدىئيهشـ رىب

  .ۇ ائلىدهز ىئچىگىئختىالپنى ۆئ

  .رۇ قانداق قىلىش توغرىسىدىكى قاراشلىرىمدهسىدهۋهدىيار ت بىر ۇپمۇتچىلىك شاراىئتالردا بولپ جاماەئۆ كۇمانا ب

 ىئمـام هقـته ھۇب. ۇن چىقىدۇ وئرهرىجىدهن دهشىغا قىسمۇپ بولۆ بىردىن كڭرنىهتلرتالردا بولسا جىھادى جاماەئۇمما ائيرىم يەئ
 ۇيدهلمهشى الزىم كۇ توپالشقان بولهگره بىر يڭالرنىۇئ: [ۇيدهنداق دۇرغاندا مۇشتۇنى تونهرۇنسهل مۇتهتاىئف هاللۇھهھىمهىي رۋهۋهن
  5].ۇ تارقالغان بولىدهلىرىگرقايسى قىتەئه ھڭمىننىېالر زلكى ۇئهب

 هۋ قىلغـان هلىبهرتتا غۇ بىرى قايسى بىر يڭالرنىۇن بولسا، بهتكهپىيىپ كۆت كبلىك جىھادى جاماەئهۋه تارقاقلىقى سڭرايونالرنى
م ه يـاردهۋش هملهھكهسـتۇ وئرنىنـى مڭنىـ ۇئهرگهتلن بولـسا، باشـقا بـارلىق جامـاەئه تىكلىگهلىپهن بىر خۈچلمانالر ۈئۇسۇ مهرده يۇئ
  .ۇرز بولىده پهتترىەئهت قىلىش شه ھىجرهلىكىگهۋه تڭنى ۇئهۋ كىرىش ه ىئتاىئتىگڭنىن ۇئۈچرىش ۈئېب

                                                             
 هتكىچه ب-198تتىن ه ب-194 جىلد -4ناملىق كىتاب » هرىيئهلىششۇسۇقات فى ئهافۋۇلمهئ« 1
 ته ئاي-10دىد ه ھهرۈس 2
 .ڭت قىلىهراجىئۇ مهسىلىگهن مهگېسىلىشتىكى ئاساسالر دې ئهدىسكه ھهۋرئان ۇييارلىق توغرىسىدىكى قهئىمانى ت 3
 ته ئاي-59 نىسا هرۈس 4
 ته ب- 67 جىلد -13» ىيۋهۋهننهرھ ئهسلىم بى شۇھىھ مهس« 5
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سـتىدىن قىلىـچ ۈئ) ڭمرانالرنىـۈكۆلمان ھۇسـۇنى ىئلگىرىكـى مهي (ڭالرنىكىمكى ۇئ: [ۇيدهنداق دۇل مهنبهد ىئبنى ھهھمىئمام ەئ
رقانـداق ه ىئمانى بـار ھهنىگۈت كه قىيامهۋقا هللاپ ائتالغان بولسا، هئمىنىين دۆل مۇمىر ەئهۋ ائيالنغان هلىپىگه قىلىپ خهلىبهن غهبىل

  1.]سهم ھاالل ەئشىۈزۈتكچىنى ۆئېتىراپ قىلماي بىر كپ ېئه دهلىپهنى خ ۇئڭكىشىنى

  2.ۇقىل قىلىده ىئجماسى بارلىقىنى نڭلىماالرنىتتال ۆئه قارىتا ىئبنى بهزىگۆر سۇزكه مڭلنىهنبهد ىئبنى ھهھمىئمام ەئ

ن هتهائيـرىم رايونالرغـا نىـسب. سهمس ەئۇرۇتىـشى دېپ كۇ بولـهچچهرتتـا بىـرنۇر ي بىـڭرنىـهتلنكى، جىھادى جاماەئهيمهالسىلۇخ
ــرن ــسمۇ بولهچچهبى ــال بىرلىــشىپ ھه ياخشىــسى يڭ ەئۇن چىقــسىمۇن وئرهشــىغا قى ــش، ھهرىــكهنى رقايــسى هچبولمىغانــدا ھېت قىلى

  .شى الزىمۇرۇمكارلىشىپ تهن ھهرى بىل بى-ييارلىق ىئشلىرىدا بىر ه تهۋاق ۋ سا- هجرىبه تڭرنىهتلرتالردىكى جىھادى جاماەئۇي

رز هت قىلىـش پهالرغـا ھىجـر ۇئهنـدهلگهزگىرىش قىلىشقا ائجىـز كرتىدا ىئسالمى ۆئۇز يك ۆئهدڭنىۇش: [نهگېنداق دۇقازى ىئياز م
  3.]ۇنلىشىدهييەئۇپ مۇبول

نىغــا ې يڭرىنداشــلىرىنىېجاھىــد قۇرتتىكى مۇك بولغــان يــۈچلــۈھتىمــالى كش ېئۇرۇ ائشــهلــگهمزگىرىــشنى ەئدا ىئــسالمى ۆئڭــنىۇب
 نـى، ر ه زۇبـ ەئر همـبهيغهمىـرى پ ەئڭتنىـك جاماەئۈچلـۈممـا كەئ. ۇمكارلىـشااليدهن ھهالر بىـلرىش ائرقىلىـق ۇئېت قىلىپ بهھىجر

ر تـوغرا هت قىلىـش قاتـارلىق بىـرهۋهتنى د ائجىز جامـاەئ4كهغاندۇيرۇن بۈچتىش ۈئېرتىغا قايتىپ كۇن يۈچت قىلىش ۈئهۋهمىنى دۋهق
قانـداق بىـر . سـناهستۇرزلىكىـدىن مهقىرىقى پۇ يـۇغان بولـسا، بـۇيرۇلىشقا بېپ قۇرۇرتىدا تۇز يپ ۆئۇتۇ تهردهزهتنى نەئهنپهرىئ مهش
 هرگهتلن بولـسا، قالغـان بـارلىق جىھـادى جامـاەئه تىكلىگهلىپهن خۈچلمانالر ۈئۇسۇ قىلىپ مهلىبهت غرتتا قايسىبىر جىھادى جاماەئۇي

قتىكـى قارىـشىم ه ھۇبـ. ۇرز بولىـده كىـرىش په ىئتـاىئتىگڭنىـ ۇئهۋرىش ېـم بهغا يـاردڭنىرىش، ۇئېت قىلىپ به ھىجرهلىكىگهۋه تڭنىۇئ
  .تهالردىن ىئبارۇشۇم

ــسىز كهھاج ــسىمۈرۆت ــا ەئۇ شــۇن ــى، يهتىمرتىپ ۆئهســكنى قايت ــېنك ــى جاماەئڭ ــشى تېپ كۇلۇ قوشــڭتنى ــا هلهتى ــان كون پ قىلىنغ
ن جىھـاد ۈچـشـى ۈئۇسـتىدىن غالىـب بول دىـنالر ۈئه بارچڭنىل قىلىدىغان، ۇئهم ەئهرىئىتىگهق، ىئسالم شهتقان يولى ھۇ تڭتنىجاماەئ

لىـپ  ېئهتكهنـت يـولى ائرقىلىـق ھـاكىمىيېفرى پارالمۇ يـولى، كـهمـوكراتىيېبىئىيكـى ىئـسالم دىنىنـى دهت. رۇتترهشـى شـۇقىلىدىغان بول
 مىكىرلىـك – ه ھىـيلۇمانـا بـ. ۇيـدهغـا كىرمڭنىۇھالر بۇرۇچى گـۇن وئيناشـقهرىئىتى بىله شڭنىهللات قىلىدىغان هرىكهن ھۈچچىقىش ۈئ

ك، همېـد. ردىۇ ائزدۇ ائزدى، باشـقىالرنىمۇزلىرىمۆئ. تتىهپ كۈشۈن چه نامى بىلت قىلىشهۋه دىنىغا دڭنىهللار هملهن ائدۇرغۇزاققا نۇت
 الَّ إِ   نُ اطَ يْ شَّ لا  مْ هُ دُ عِ يَ   امَ وَ   مْ هِ ينِّ مَ يُ وَ   مْ هُ دُ عِ يَ   : ن ىئدىهگېنداق دۇتاائال مهللاكى ۇھالب. تتىهگىشىپ كق يوللىرىغا ەئۇچلۇ باسقڭيتاننىهش
 ىنـرالۇزرائ ناغىديامشـائ اقشىئـ هدلـهمەئ ىنهي (ۇدىلاس اغلايىخ ماخ ىنرالۇئ هۋ ۇدىرېب ىنرهلىدهۋ) ناغلاي (اغرالۇئ ناتيهش ارًورُغُ
  5.ۇدىلىق هدهۋ الىنناغلاي تهقهپ اغرالۇئ ناتيهش ،)ۇدىلاس هگىلڭۆك

مرانالرغـا قارشـى جىھـاد ۈكۆت ھۇالرنـى تـاغت قىلىـپ، ۇئۇچلىرىنى نـابۈن كـۇرۇ يوشڭرنىهتلهزىملىغان ياش ەئڭن مىه بىلڭنىۇش
شــىدىغان ۈشىپ چ ېئــۇدىنمڭــنىۇب. شــتىۇســلىمچى قىلىــپ قويهگىــدىغان تالرغــا تىــز ېئ خىــالپ ھالــدا ۇئهتكرىەئهقىلىــش وئرنىغــا، شــ

  ؟ۇق بوالمدۇنلۇائزغ

تىرازىغـا ن ېئهزگۈتكـه ائپتـورى يڭنـاملىق كىتابنىـ» تلىكىت يـاكى بىـدەئهننۈ سـڭتنىـيەئهردىكى بهتلىئسالمى جامـاەئ «ۇمانا ب
  .رۇردهددىيىلهن رهرىلگېب

ــ ېئڭنىــۇئ ــهتل بىرىنچىــسى ىئــسالمى جاماەئڭتىرازلىرىنى ــرلىكىگ ەئڭرنى ــېم. تىــراز ىئــدىن ېئهزگۈتكــه يهمى ن هرگهغــا بڭنى ۇئڭنى
مىرلىكىنـى ت ەئ جامـاەئ بارلىقىنى، ۇئڭرنىهلىللهن دۇرغۇرىدىغان نۇقىنى قارار ائلدۇسلۇرۇ دهۋرزلىكى ه پڭمىرلىكنى ەئۇ بهمدهددىيهر

ن ۇرغـۇك نهكانىدۋه شـهۋ هيمىـيهنـى ىئبنـى تۇئ. نلىكىنـى بايـان قىلغـان ىئـدىمه توغرا قىياس ىئكڭ قىياس قىلىشنىهمىرلىكىگر ەئهپهس
  .لىماالر بايان قىلغانھىد ۆئهجتۇم

لىپىــسى ه ىئــسالم خهۋمىــر  بــاش ەئۇپمــۇنلىكىنــى بولهرز ىئكه پڭرىــشىنىېلىــپ ب دىــن ىئــشىنى ېئڭرنىــهتل جاماەئۇك بــهدڭنىۇشــ
ك ۈلـۆپ وئيلىغان بىر بهدرمىكىن هتېلمانالرغا پايدىسى يۇسۇ مهنهن يهم. نلىكىنى بايان قىلدىمهنداق ىئكۇ شۇخىمېاقتىدا تۋبولمىغان 

 .) ائخىرالشتىهرده يۇشۇپسىالتى مه تڭددىيىنىهرىدىغان رېقتىغا بۇبىرىنچى ن(كرى ۈقا شهللا. مۈردۈلتهم كهرنى ھهزلۆس
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

  : هددىيهقتىغا رۇتىنچى نۆت

 نهبىـل ىئجماسـى ڭنىـتهمم ۈئۇزائرا ىئتتىپاقالشقان بولسا، برىئ جازا ىئجرا قىلىشقا ۆئهر شهك كىشىلۈلۆر بىر بهگەئ: [ۇ بولسىمۇئ
  .رۇزىدۆن سهگېد] رۇباتىلد

ن هلىـشكېھكـاملىرىنى ىئجـرا قىلىـشقا كت ەئرىەئه شـهز ىئچىـدر ۆئهك كىـشىلۈلـۆر بىـر بهگنكى، ەئهيتىمرىپ ېئې بهددىيهغا رڭنىۇئ
  :ۇاتقان بولىدۋۈرۈچه بىرنى باشتىن كڭتنىهنداق ىئككى خىل ھالۇم مۇالر چوقۇبولسا، ب

  .ۇاتقان بولىدۋۈلۈزۈرگۈرىئىتى يهمرانلىقى ائستىدا ىئسالم شۈكۆ ھڭلىپىنىهلمان خۇسۇر مهاتقان يۋالر ياشاۇب. 1

  .ۇر بولىدهيدىغان يهلمۈزۈرگۈرىئىتى يهس، ىئسالم شهممرانلىقى ائستىدا ەئۈكۆ ھڭلىپىنىهلمان خۇسۇر مهاتقان يۋالر ياشاۇب. 2

ن هنـگهلگىلهرىپىـدىن به تهلىـپهقى خۇم قىلىـش ھوقـۈكـۆىـسىدا ھر ائرهنداق ىئسالم دىيارلىرىـدا كىـشىلۇ مهتتهبىرىنچى خىل ھال
ل قىلىـشتا هرلىرىنى ھۇسـته د-ا ۋه دڭزلىرىنىـر ۆئه كىـشىلۇنداق شـاراىئتالردىمۇشـۇتتـا مهنكـى، ھهيتىمېئ. ۇ قولىدا بولىـدڭقازىالرنى

پ قىلىـپ هلهم تۈكـۆن ھهز رازىلىقـى بىـلۆئ هكـسىچ ەئڭن قازىنىـهنگهلگىلهرىپىدىن به تهلىپه، خه بىر كىشىگه ىئگهقازىلىق ساالھىيىتىگ
پ ۇت بولـهرىيۇجبـه مهسـتىگ ۈئڭالرنىـ ۇئهت بـويىچرىەئهش شـۇنۇ بويسهملىرىگۈكۆم چىقارغان ھه ھۇس بولىدۇرۇت قىلسا دراجىەئۇم
  :ك قارار قىلغانهندىكىدهۋۆناسلىرى تۇنشۇم ىئسالم قانهرهھتۆسىلىنى مه مۇب. ۇكلىنىدۈي

 هم قـازىلىق سـاالھىيىتىگهپ ائدۆدىن كـڭـنى ۇئهۋىئككـى : [ۇيـدهنـداق دۇلىلنى ىئـزاھالپ مه دۇب هاللۇھهھىمهيان رۋهىئبنى ز 
رىپىدىن همچىسى ته ياكى ياردهلىپهكمى خۆ ھڭنىكلىپ قىلغان بولسا، ۇئه تهرىشكېم قىلىپ بۈكۆر ىئشقا ھهمنى بىره بىر ائدهىئگ

 ه گر همبهيغه پيھ هرۇ شۇبنكى ەئۈچ. ۇقاندىقىدا ىئجرا قىلىنىدره ھڭكمى ىئجرا قىلىنىدىغان ىئشالرنىۆ ھڭن قازىنىهنگهلگىلهب
ىئ » !الَ الْفَرِيقَيْنِ  قَالَ مَا أَحْسَنَ هَذَايَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمِى إِذَا اخْتَلَفُوا فِى شَىْءٍ أَتَوْنِى فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِىَ كِ«: نهگېنداق دۇم
رىـسىدا ۇ وئتتڭالرنىـن ۇئه، مۇلىـدې ائلدىمغا كڭنىېر ىئشتا ىئختىالپلىشىپ قالسا مهمىم بىرۋه قڭنىېبھىسىزكى، مۈش! هاللۇلۇسهر
  1.نهگېد» !ۇ ب–ن ياخشى ىئش هگېمىدېن «:ر همبهيغهپ. ۇپ رازى بولىدهرهر ىئككى تهن، ھهم قىلىپ قويىمۈكۆھ
ير ىئبنـى هبۇ، جـ هلھهن ته بىلوئسمان پ قىلىپ بارغان، هلهم تۈكۆ ائلدىغا ھڭ نىيد ىئبنى سابىت ه، زي هبن ۇئه بىلر همۆئ

  .س ىئدىهمچبىرى قازى ەئې ھڭننىهىئككىيل. پ قىلىپ بارغانهلهم تۈكۆ ائلدىغا ھڭ نىتئىم ۇم

 ڭنىم قىلسا ۇئۈكۆن ھهق بىله ھن ۇئۈچ ۈئڭنىۇش. ل قىالتتىهرىدىكى ىئختىالپنى ھۇت وئتتهقهپ) ازىسمىي قهيرى رهنى غهي (ۇئ
نـى  ۇئهردهس بولغـان يۇرۇكمى دۆ چىقارغـان ھـڭمنىـهنكى بىـر ائدۈچـ. سهمشـى ھـاالل ەئۇزۇ بڭچبىر كىشىنىېكمىنى ھۆچىقارغان ھ

  2.]رزهكال پهرز بولغاندهش پمنى ىئجرا قىلىۈكۆ قازىسى چىقارغان ھڭلىپىنىهىئجرا قىلىش خ

  3.پ قارىغانهھىھ دهلبانى سيخ ەئهدىسىنى شه ھڭيھنىهرۇ شۇبەئ

 منـى هم بىـر ائدهىئككـى ائد: [نهگېـنـداق دۇنـاملىق كىتابلىرىـدا م» غنىيۇلمـەئ «هۋ» لكافىەئ «هاللۇھهھىمه رهدامۇ قىىئبن
غـا رازى ڭنىز ائرىـسىدا ھـاكىم قىلىـپ ۇئمنـى ۆئه ائد ىئككىـسى ۇئكلىـپ قىلغـان بولـسا، ۇئه تهرىـشكېم قىلىپ بۈكۆر ىئشقا ھهبىر

 كمى ۇئۆ ھـڭنىـس، ۇئۇرۇ دۇم قىلغان بولسا بـۈكۆرىسىدا ھۇ وئتتڭپ ىئككىسىنىۇ بوله ىئگهم قازىلىق ساالھىيىتىگه ائدبولسا، ۇئ
  . قايىل بولغانۇمهاللۇھهھىمه رهنىفه ھۇبغا ىئمام ەئڭنىۇب. ۇلىدۈزۈرگۈ يهككىسىگىئ

نـى تالالنغـان هي (ڭنىـ رازىلىقىـسىز ۇئڭ ىئككىـسىنى بىـرى ـ ۇئڭنىـزى بـار، ۇئۆ ىئككـى خىـل سـڭنىـهاللۇھهھىمهىئمـام شـافىىئ ر
 ڭنىـت ۇئهقهرازىلىـق پ. ۇم بولىـدۈكـۆن ھهش بىـلۇ رازى بولـهمگۈكـۆ ھكمى ۇئۆ ھـڭنىـنكى ۇئۈ چـۇكمى ىئجـرا قىلىنمايـدۆھ) ڭقازىنى

  .تهندىن ىئبارهگې دۇدقا چىقىدۇجۇۋيىن ېكمىنى بىلىپ بولغاندىن كۆچىقارغان ھ

 اللَّـهَ إِنَّ«: نهگېـنـداق دۇغـا مڭنى ۇئر همبهيغهپ. رۇدىسىدهندىكى ھهۋۆت قىلغان تهايۋ رىڭ نىيھ هرۇ شۇبلىلىمىز ەئه دڭبىزنى
 هَـذَا أَحْـسَنَ مَـا« قَالَ الْفَرِيقَانِ، عَلَيَّ ورَضِيَ بَيْنَهُمْ فَحَكَمْتُ أَتَوْنِي شَيْءٍ فِي اخْتَلَفُوا إِذَا قَوْمِي إِنَّ قَالَ »؟الْحَكَمِ أَبَا تُكَنَّى فَلِمَ الْحَكَمُ هُوَ

م ۈكـۆ ھهگڭۈزن ۆئهن سۈچ ۈئهمېن. رۇچى زاتتۇم قىلغۈكۆتاائال ھهللات هقهپ» «شُرَيْحٍ أَبُو فَأَنْتَ« قَالَ شُرَيْحٌ قَالَ »؟ كَ وُلْدِ أَكْبَرُ فَمَنْ
ــۇقىلغ ــسى دڭچىنى ــهخهپ ته دادى ــسېس بۇلل ــەئ »ن؟هرى ــداق دۇيھ مهرۇ شــۇب ــن ــسىزكى، مۈش‹: دىې ــېبھى ــرۋه قڭنى ــم بى ر ىئــشتا همى

نــدىن رازى هپ مهرهن، ىئككىــال تهم قىلىـپ قــويىمۈكــۆرىــسىدا ھۇ وئتتڭالرنىــن ۇئهم. ۇلىـدې ائلــدىمغا كڭنىــېالــسا مىئختىالپلىـشىپ ق
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پ هيھ دهرۇشـ‹: يھهرۇ شـۇبـەئ. دىېـد» ى كىـم؟ڭ چـوڭنىـڭ باللىرىڭنىېسـ! ۇ بـ–ن ياخشى ىئـش هگې دهمېن«: ر همبهيغهپ› .ۇبولىد
  1.دىېد» ) دادىسىڭيھنىهرۇنى شهي(يھ هرۇ شۇبن ەئهس«: ر همبهيغهپ› .دىرهاب بۋجا

 ڭمنىـهكىمكـى ىئككـى ائد» «مَلْعُـونٌ فَهُـوَ هُمَـابَيْنَ يعْـدِلْ فَلْـم بِهِ تَرَاضَيَا اثْنَيْنِ بَيْنَ حَكَمَ مَنْ «:نهگېنداق دۇ مهنه ير همبهيغهپ
) مۈكـۆن ھهبىـل(رىـسىدا ائدىللىـق ۇ وئتتڭ ىئككىـسىنىم ۇئه ائدۇ رازى بولـسا، بـهمـگه ائد ىئككىـسى ۇئۇم قىلسا، بـۈكۆرىسىدا ھۇوئتت

  ».رۇچىدۇت قىلىنغهنه لقىلمىسا ۇئ

  .يتتىهلمهنقىد اليىق كه تۇرز بولمىسا ىئدى، قازىغا بهپ) ل قىلىشىهمەئ (ڭ ىئككىسىنى ۇئهكمىگۆ چىقارغان ھڭر قازىنىهگەئ

كلىپ قىلغان هن تۇرۇشتىن بهيىنلهنى قازى قىلىپ ت ۇئهرىشكېم قىلىپ بۈكۆ ائلدىغا ھڭ نىيھ هرۇ، شي هبن ۇئه بىلر هم ۆئهنهي
سـمىي هالر رن، ۇئهلـگهكلىـپ قىلىـپ كه تهرىـشكېم قىلىپ بۈكۆ ائلدىغا ھڭ نىىم ئتۇير ىئبنى مهبۇ، ج هلھهن ته بىلوئسمان . ىئدى

  .س ىئدىهمزى ەئقا

م قـازى بولغـان ه ائدرسـا ۇئۇ قايتهمـگهمنى بىـر ائدۈكـۆ ىئككىـسى ھر ۇئهگەئ.  ىئـدىهلىـپه ىئككىسى خن وئسمان ه بىلر همۆئ
م قىلىــپ ۈكــۆت ھهقه پڭچىنىــۇم قىلغۈكــۆ ھ ىئككىــسىدىن ۇئـــــ ۇئيمىزكــى هرىــپ دېاب بۋ، بىــز جــاهلــسۈرۈتىــراز بىلدپ ېئه دۇبولىــد

پـى ېن گهگېـ دڭچىنىـۈزگۈتكهتىـراز ي ېئۇئ. ۇپ قالمايـدۇم قـازى بولـه ائدن ۇئهلىـق بىـلڭنىۇب. قىل قىلىنغـانهشال نۇ رازى بولهرىشىگېب
ن ۇرۇن ىئشىنى بىلىشتىن بهجىرگې بڭنى ۇئهىگجىرىشې ىئش بڭكىلىنىهۋ ڭزىنىم ۆئه ائدر ۇئهگ ـــ ەئۇن باتىل بولىدهز بىلۆندىكى سهۋۆت

قى ۇھوقـ) تهقـازىلىقتىن ىئبـار(ن هقىمالشقان ىئـكۇپ مه گۇب. لىشى الزىم ېئهستىگز ۈئن ىئشىنى ۆئهجىرگې بڭنىرازى بولغان بولسا، ۇئ
. سهمس ەئۇرۇ دۇشـمۇزۇبكمىنى ۆ چىقارغـان ھـڭزلىرى سايلىغان قازىنىـ، ۆئهردهلمايدىغان يۇزۇكمى بۆ چىقارغان ھڭمنىهبار بىر ائد

  . قاراشتاۇشۇ مۇمهاللۇھهھىمهىئمام شافىىئ ر

 هلىـپهخ(كمى ۆچىقارغـان ھـ) ڭسـمىي قازىنىـهيرىـي رهزلىـرى سـايلىغان غۆئ(‹: ۇيـدهنداق دۇ مهاللۇھهھىمه رهنىفه ھۇبىئمام ەئ
نـى  ۇئپ، ۇئۇققـى بولـه ھڭ قازىنىۇكى بنۈچ. قى بارۇش ھوقۇزۇنى ب ياقمىسا ۇئه ىئدىيىسىگڭقازىنى) سمىيهن رهنگهلگىلهرىپىدىن بهت
  ›.هقىغا ىئگۇش ھوقۇزۇب

 ڭزىمىزنىۆن سـهگېـر دۇمـدۈكۆ ھبولغـان ىئجـرا قىلىـش الزىـم هۋس ۇرۇكمى دۆ چىقارغـان ھـڭقازىنىـ) سـمىيهيرىـي رهغ (ڭبىزنى
 چىقارغـان ڭىغان قازىنىـزلىـرى سـايلك، ۆئهس بولمىغانـدۇرۇش دۇزۇكمىنى بـۆ ھـڭن قازىنىهنگهيىنلهپتىن تهرهمىر تكى، ەئۇلىلى شهد
ــۆھ ــر ت ەئۇكمىنىم ــتىن تهرهمى ــنلهپ ــهن رهنگهيى ــسىگڭســمىي قازىنى ــى ۈئهلگه قارشــى كه ىئدىيى ــنلىك . سهمس ەئۇرۇشــى دۇزۇنال بۈچ
) ل قىلىشىۇقوب (ڭچىنىۇاالشقۋهكمىنى ىئككى دۆ چىقارغان ھڭسمىي قازىنىهيرىي رهنكى غۈس چهمنلىرى توغرا ەئهگې دڭرنىهفىلهنهھ

نداق بولىــدىغان بولــسا، ۇر ىئــش ائشــهگەئ! نۇقاراشــلىق بولــس) ه ىئدىيىــسىگڭســمىي قازىنىــهر(م ۈكــۆ ھ ۇئۇقانــداقم. ۇدالزىــم بولىــ
تىق، ې سـ-نىكاھ، سودا (بىز . ۇ بولغان بولىدهقىغا ىئگۇش ھوقۇزۇمنى بۈكۆ ھ ۇئۇلمىسىمه قارشى كه ىئدىيىسىگهرچه قازى گهتتهۋلەئ
  .لمايمىزۇشقا قوشۇ قاراشلىق قىلىپ قويه ىئدىيىسىگڭنداق قازىنىۇم) منىۈكۆھ(وختامالردا ت) غا وئخشىغانڭنىۇ شهۋرىم ېب-لىمېئ

ــهگەئ ــقه ھۇر ب ــى دهقى ــسا، ىئكك ــسپاتالنغان بول ــقۋهت ىئ ــه ھڭچىنىۇاالش ــرى ت ۆئڭربىرىنى ــهزلى ــان قازىنى ــپ قىلغ ــوتنى ڭكلى  س
م ۈكـۆ ھڭكلىـپ قىلغـان قازىنىـهزلىـرى تچىالر ۆئۇشـقاالۋهنكى دۈقى بـار چـۇش ھوقـۇرۇلـدىن قالـدهم قازىنى ەئن ۇئۇرۇباشلىشىدىن ب

ن ۇرۇجىرىشتىن بېكىل ىئش بهۋددى ۇ خهسىله مۇب. سهم ەئه ىئگهچكۈكمى كۆ چىقارغان ھڭنىپ ۇئۇرۇ رازى بولماي تهرىشىگېقىلىپ ب
بىرىنچـى . ت بـارهخىـل ھـالدا ىئككـى ڭـنىالسا ۇئۋنىېيىن يېر باشالپ بولغاندىن كهگەئ. ۇالغانغا وئخشايدۋنىېكىل قىلىشتىن يهۋنى ۇئ

ىئككىنچـى . ۇالغانغـا وئخـشايدۋنىېن يۇرۇن باشالشـتىن بـۈچـم تامـام بولمىغـانلىقى ۈئۈكۆ، ھۇقى بولىدۇلىش ھوقېۋنىې يهتتهخىل ھال
منـى ه ائدالـسا، ۇئۋنىېم ياقمىـسا يۈكـۆ ھه ىئدىيىـسىگڭربىرىنىـه ھڭ ىئككىسىنىنكى ۇئۈ، چۇقى بولمايدۇلىش ھوقېۋنىې يهتتهخىل ھال

  .ۇتىدېپ كۇت بىكارچى بولهقسهھاكىم سايالشتىن بولغان م

ن قـارالش، هتلىـشىش، زىنـا بىـلهنهكمى نىكـاھ، لۆ ھـڭچىنىـۇكلىـپ قىلىنغه تهمگۈكـۆھ‹: ۇيـدهنداق دۇ مهاللۇھهھىمهقازى ىئياز ر
ر هسـىلىله منكى ۇئۈچـ. ۇنىـد ىئجـرا قىلىهتته ھـاله ىئـگهچكۈق كـۇك ىئشالردىن باشقا بارلىق ىئشالردا تولـۈرلۈت تۆقىساس قاتارلىق ت

 قـاراپ چىقىـشى ڭىنىنىـۋائۇ مڭنىـ يـاكى ۇئهۋ ڭلىپىنىـه خهرگهسـىلىله مۇن بـۈچـ ۈئڭنىۇش. ۇرقلىنىده پهردىن ائالھىدهسىلىلهباشقا م
  ›.الزىم

را  ىئجـهردهسـىلىله مكمى ۇئۆ ھـڭنىـكى، ۇئۇ زاھىـرى شـڭزىنىۆ سڭلنىهنبهد ىئبنى ھهھمىئمام ەئ‹: نهگېنداق دۇتتاب مهلخۇبەئ
نــالردا ىئجــرا ۇزى وئرهكمى بۆ ھــڭســمىي قازىنىــهيرىــي رهزقارىــشىدا غۆ كڭنلىرىنىــه يارڭنىــهاللۇھهھىمهىئمــام شــافىىئ ر› .ۇقىلىنىــد
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سـمىي هيرىـي ره غۇر بـهگەئ. ۇنالردا ىئجرا قىلىنمايدۇزى وئره بهنهن قارالش، قىساس قاتارلىق يهتلىشىش، زىنا بىلهنهقىلىنسا، نىكاھ، ل
 يازغـان ڭنىـ ۇئهۋل قىلىـش ۇنـى قوبـ قازىغـا ۇئزىپ يوللىـسا، ۇئېر قازىغا يه قازىلىرىدىن بىرڭلمانالرنىۇسۇمنى مۈكۆھقازى چىقارغان 

 ڭلىپىنىـهل قىلىـش خۇتىنـى قوبـې خڭنىـا ۇئڭۇشـ. رۇچى قازىـدۇرنى ىئجرا قىلغهملۈكۆ، ھنكى ۇئۈ، چۇتىنى ىئجرا قىلىش الزىم بولىدېخ
  1.]رزهقىلغانغا وئخشاشال پل ۇكمىنى قوبۆ چىقارغان ھڭقازىسىنى

 زقارىـشى قـازى قىلىـپ ۆ كڭنلىرىمىزنىـه يارڭبىزنىـ: [ۇيـدهنـداق دۇناملىق كىتابتـا م» لكافىەئ «هاللۇھهھىمه رهدامۇىئبنى ق
كى، ۇ زاھىرى شـڭزىنىۆ سڭدنىهھمىئمام ەئ‹: ۇيدهاق دندۇتتاب مهلخۇبەئ. سهمك ەئهس بولىدىغان جايالردا بىردۇرۇسايالش د

رقانـداق هكلىـپ قىلىـدىغان ھه تهرىـشكېم قىلىپ بۈكۆچى ھۇاالشقۋهكلىپ قىلىش، ىئككى ده تهرىشكېم قىلىپ بۈكۆمنى ھهبىر ائد
كمى خـاس ۆغان ھـ چىقارڭمنىهنداق ائدۇئ‹: ۇيدهنداق دۇقازى م› .سۇرۇن دۈچ قازىسىغا قىياس قىلغانلىقى ۈئڭلىپىنىهجايدا خ

د جازالىرىغــا وئخــشاش ه جازاســى قاتــارلىق ھڭن قارالشــنىهممــا نىكــاھ، قىــساس، زىنــا بىــل ەئۇس بولىــدۇرۇ مــالالردىال د-ل ۇپــ
الشـقا ڭۇش. رۇلغانـدۇرۇ قهستىگ ۈئڭھتىياتنى ىئشالر ېئنكى ۇئۈچ. سهمس ەئۇرۇكلىپ قىلىش ده تهرىشكېم قىلىپ بۈكۆىئشالردا ھ

  2]›.ۇلىنىدتىبارغا ېئ قازىسى ېئڭلىپىنىهن خۈچم قىلىش ۈئۈكۆش ىئشالردا ھد جازالىرىغا وئخشاهھ
 ڭنزىرنىـۇقتىـدا ىئبنـى مۇن نهگېـد» سۇرۇكلىـپ قىلىـش دهرالردا ىئختىيـارى قـازى تۇسته د-ا ۋه كىچىك د- ڭرقانداق چوهھ«

قىـل ه ىئجماسـى بـارلىقىنى نڭلىماالرنىنزىر ۆئۇ ىئبنى مهقته ھۇم به ھ،ۇتىدې وئخشاپ كهزىگۆ سڭلنىهنبهنى ھد ىئبهھمزى ىئمام ەئۆس
كمى ۆ چىقارغـان ھـڭسـمىي قازىنىـهكمى، رۆ چىقارغـان ھـڭ ىئختىيارى قازىنىڭ ائپتورىنىڭناملىق كىتابنى» بىيلهسسۇنارهم«. ۇقىلىد

قتىكـى ىئختىالپنـى بايـان ه ھۇ بـۇئ. تتـىهپ كۈتـقىرىـدا ۆئۇزى يۆ توغرىـسىدىكى سـ ىئجـرا قىلىنىـدىغانلىقىهرىجىدهن وئخشاش دهبىل
  .ۇرىدۇنلىكى چىقىپ تهك قاراش ىئكۈچلۈلى كېپتىكى خهزھهلى مهنبه ھڭنىۇك، بهمېد. قىلمىدى

 ر هم زىكرى قىلغان ۆئهدامۇىئبنى قكلىـپ قىلغـان قىسـسىنى ه تهرىـشكېم قىلىپ بۈكۆى ھيھنهرۇ شڭبنىهرھرالىق ەئهن سه بىل
نداق ۇئد مهلى ىئبنى جەئ: [دىېنداق دۇپ مۈرۈلته كهتتهب- 85 جىلد -1» ققىئىينهۋۇلمۇىئئالم «ۇمهاللۇھهھىمهم رۇييهلقۇىئبن

م بىـر باھاغـا ۇلـهدىن بىـر ائتنـى مۋ بىـرار همۆئ: نهگېـنداق دۇت قىلىپ مهايۋئبىيدىن رىه شساردىن، ۇئه يهئبۆ شهبىزگ: ۇيدهد
: دىېـنـداق دۇ مر همم ماجىرالىشىپ قالدى، ۆئهلىقى ائدېن ھه بىلر همتتى، ۆئهگىشىپ كۈت ائت تهۋغا مىندى ائقىڭنىلىپ ۇئېئ
م ۈكــۆھ (ڭيھنىهرۇن ىئراقلىــق شــهم‹: دىېــنــداق دۇم مهلىقــى ائدېھ› !منــى قــازى قىلغىــنهدا بىــر ائدڭــ ائراڭنىېن ســهن بىــلهم‹

 چىلىك ۇئۈرگهپ بۇرۇت قايته ساالم–نى ساق ، تاكى ۇئڭت ائلدىه ساالم–نى ساق ن ۇئهس‹: دىېيھ دهرۇش› .نهرازىم) قىلىشىغا
  ›.ه ىئگڭۈزائتقا ۆئ

ا ڭسـا‹: دىېـنـداق دۇتىـپ مهۋنى قازى قىلىـپ ەئك، ۇئهرېن قىلغان بولسا كهرسۇ نى خر هميھ ۆئهرۇش: ۇيدهنداق دۇئبىي مهش
م قىلغىـن، ۈكـۆتتىن ھهننۈ كىتابىـدا ائشـكارا بولمىـسا سـڭنىـهللار هگنـى سـورىمىغىن، ەئ ائشكارا بولسا ۇئهرسه كىتابىدىن بىرنڭنىهللا
  ]›!ن ىئجتىھاد قىلغىنه بىلڭ رايىڭمىسا تاپالۇتتىنمهننۈنى سر ۇئهگەئ

 ھلـى اقتىـدا ەئۋ بـار ڭلىپىنىـهم خه بىـر ائدڭنىـهاللۇھهھىمهىئمام شافىىئ ر: [ۇيدهنداق دۇينى مهۋۇم ىئمامى جهرهىئككى ھ
 ڭچى قازىنىـۇم قىلىنغـۈكـۆيىن ھېـكلىـپ قىلـسا، كهم قىلىـشقا تۈكـۆم قىلىدىغان بىر قازىنى ھۈكۆن ھهھكاملىرى بىل ەئڭىئسالمنى

. سهمك ەئهزى بىـردۆن توغرىدىكى سـهگې؟ دۇكمىنى ىئجرا قىلىشقا بوالمدۆ چىقارغان ھڭنىكمىنى ىئجرا قىلمىسا ۇئۆچىقارغان ھ
 ڭنىـرقانـداق جـايالردا ۇئهكمى ىئجـرا قىلىنىـدىغان ھۆ ھـڭن قازىنىـهنگهيىـنلهپـتىن تهره تهلىـپه بىـرى، خڭزىنىۆ ىئككى سڭنىۇئ
ن هم. رۇزدۆ قىياسقا قارىتىلغـان سـۇمانا ب. رۇزقارىشىدۆ زاھىر كڭنىهاللۇھهھىمه رهنىفه ھۇبم ەئ ىئماۇئ. ۇ ىئجرا قىلىنىدۇكمىمۆھ
  3.]نهيمهرمۆزارتىشنى توغرا كپنى ۇئهن گهيوللىرىنى بايان قىلىش بىل) ڭقىياسنى(

 باتىللىقىغـا ڭكلىـپ قىلىـشنىه تهرىشكېم قىلىپ بۈكۆمنى ھهقازىدىن باشقا بىر ائد«) ڭننىهسهلى ىئبنى ھنى ەئهي (ڭائپتورنى 
» لئىجمـائەئ«نزىر ۇكـرى ىئبنـى مـه بۇبـلكـى ىئمـام ەئه، بۇت قىلىنىـده رهزىـگاسى ۆئۋهپ قىلغان دهد»  ىئجماسى بارڭتنىهممۈئ

غا ىئجمـائ ڭنىۇالر شـۇئ: [نداق بايان قىلغانۇمائدا مق ىئجۇرلۇ نوم-254 هكسىچ ەئڭزىنىۆن سهگې دڭناملىق كىتابىدا ائپتورنى
س بولىــدىغان ۇرۇكمى دۆ قىلغــان ھـڭنىـم قىلــسا، ۇئۈكـۆن قازىـدىن باشــقا بىـر قــازى ھهنگهيىــنلهپـتىن تهره تهلىــپهقىلغـانكى، خ

 4.]سۇرۇ قاتارىدىن بولسا دڭرنىهملۈكۆھ
 ىنى، ۋائۇ مـڭالرنىـلتان يـاكى ۇئۇ، سـهلىـپهن خهگېـد› قـازى‹: [ۇيـدهنـداق دۇ مهاللۇھهھىمه رهيمىيهل ىئسالم ىئبنى تۇيخهش

ر، ىئككـى هزهتئىيـنهشـىدىن قۇتتىكـى كىـشى بولهكلىـپ قىلىنغـان ائده تهرىـشكېم قىلىـپ بۈكـۆ ھهت بـويىچرىەئه ياكى شهۋالىي ۋ
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تاالشـنى ائيرىــپ هرىـسىدىكى دۇ وئتتڭشـشاق بالىالرنىــتتـا ۇئهھ. ۇرســىتىدۆچى كىـشىنى كۇم قىلغـۈكــۆرىـسىدا ھۇ وئتتڭكىـشىنى
  1.]رۇسىلىدهنىق م ېئۇنداق زىكرى قىلىشقان، بۇ شۇ ساھابىلىرىمڭ نىر همبهيغهپ. ۇ ائلىدهز ىئچىگ ۆئۇچىنىمۇقويغ

 ڭملىرىنى ىئجـرا قىلىـشنىۈكـۆ ھهۋكلىـپ قىلىـش هشـقا تۇم قىلىـپ قويۈكـۆ ھرنىه قازىلىرىـدىن باشـقا كىـشىلڭنى ۇئهۋ هلىپهخ 
لىپ ېۋسىېـرنى بهھهر شـهبىـر) لمانالرۇسـۇچى مۇ قارشـى چىققـهنـى ىئـسالم ھـاكىمىيىتىگهي(لىللىرىدىن باغىيالر ه دڭقىنىۇسلۇرۇد
 ڭالرنىـ مـاللىرىنى ائلـسا، ۇئ– لۇ پـهلىپـى بـويىچه تڭتنىرىەئهر ائھالىـسىدىن شـهھهم قىلىـپ شـۈكـۆن ھهت بىـلرىەئهدا شـڭنىۇئ

  .ۇزمايدۇ بۇندىمهلگه غالىب كهرگهھه شۇرنى ائدىل پادىشاھ بهملۈكۆ ھۇئ. ۇملىرى ىئجرا قىلىنىدۈكۆ ھۇچىقارغان ب
، ه بىر كىشىنى قازىلىققـا تىكلىـسه ىئگهر باغىيالر قازىلىق ساالھىيىتىگهگەئ: [ۇيدهنداق دۇ مهاللۇھهھىمه رهدامۇ ىئبنى قهقته ھۇب

ملىرىـدىن ىئجـرا ۈكۆ ھڭرنىه ىئچىـدىن ائدىـل كىـشىلڭملىرىنىـۈكۆ چىقارغـان ھڭنىـپ، ۇئۇ بولهكمىدۆ ھڭكمى ائدىل قازىنىۆ ھڭنىۇئ
  2.]ۇت قىلىنىدهت قىلىنىدىغانلىرى ره ىئچىدىن رڭنىۇئ. ۇقىلىنىدىغانلىرى ىئجرا قىلىنىد

پ، ۈزۈرگـۈرنـى يهدلهدا ھڭـنىلىپ، ۇئېۋسىېـرنى  بهھهر بـاغىيالر بىـر شـهگەئ: [ۇيـدهنـداق دۇ مهنه يهاللۇھـهھىمه رهدامۇىئبنى قـ
 هۋ قىلغـان ىئـشلىرىنى ڭلقىنىـهسـىر خه بلـى نكى ەئۈ، چـۇلىنىـدتىبارغـا ېئ ىئـشلىرى ېئ، خىراج قاتارلىقالرنى ائلـسا ۇئهزاكات، جىزىي

چىـسىغا ۇارىـج زاكـات يىغقۋه خڭجـدىنىه زاكـاتىنى نڭزىنىـ ۆئر همىئبنـى ۆئ.  قىلمىغـان ىئـدىهشـتۈرۈرسىسىنى سه ائلغان نڭالرنىۇئ
  4. قوللىغانۇينىمهۋۇ پىكىرنى جۇ ب3.]تتىهرېب

كلىـپ قىلماسـتىن، ه قازىـسىنى تڭلىپىنىـهم قىلىـدىغان خۈكۆن ھهرىئىتى بىلهلمانالرغا ىئسالم شۇسۇ ىئسالم دىيارىدىكى مۇمانا ب
 ڭقىنىۇسـلۇرۇ دڭكلىـپ قىلىـشنىهم قىلىـشقا تۈكـۆ بىـر كىـشىنى ھه ىئـگهم قىلىـش سـاالھىيىتىگۈكـۆن، ھهز رازىلىقى بىل ۆئڭرنىهكىشىل

 ائپتـورى ڭناملىق كىتابنىـ» تلىكىت ياكى بىدەئهننۈ سڭتنىيەئهردىكى بهتلىئسالمى جاماەئ«نزىر ۇكرى ىئبنى مه بۇبەئ. رۇلىللىرىدهد
ن هكمى بىــلۆ ھــڭش ىئجمائنىــۇرۇم قىلــدۈكــۆ ھهيــرىيگه غڭن قازىنىــهرىلگېــپ بهلگىــلهپــتىن بهره تهلىــپهخ «ڭننىهســهلــى ىئبنــى ھەئ

م قىلىـشقا ۈكـۆ بىـر كىـشىنى ھه ىئگهم قىلىش ساالھىيىتىگۈكۆن، ھهز رازىلىقى بىل ۆئڭرنىه كىشىلهكسىچ ەئڭزىنىۆن سهگېد» رۇباتىلد
  .قىل قىلدىه بارلىقىنى نڭقىغا ىئجمائنىۇسلۇرۇ دڭكلىپ قىلىشنىهت

  

  رقهرىسىدىكى پۇچى وئتتۇم قىلغۈكۆن ھهقازى بىل: رتىشهسكەئ

  :ۇرقلىنىدهقتىدىن پۇ نهچچهچى بىرنۇم قىلغۈكۆن ھهقازى بىل

هلىـپهمما قـازى بولـسا خس ەئهمشقا موھتاج ەئۇن بولهنگهيىنله تهپتىن ائالھىدهره تهلىپهم قىلىشتا خۈكۆچى ھۇم قىلغۈكۆ ھ 
  .ۇيدهلمهزۈرگۈق يۇ ھوقهچۈنمىگهلگىلهس بۇخسه قازىلىققا مهپىتىدۈق سۇ ھوقهپتىن ائالھىدهرهت

پ قىلىـپ هلهم تۈكـۆ ائلدىغا ھڭزىنىن ىئختىيارى ھالدا ۆئهز رازىلىقى بىلالر ۆئرىسىدا ۇئۇم وئتتهچى، ىئككى ائدۇم قىلغۈكۆ ھ
 بولماســـلىقىدىن هۋش ۇالر رازى بولـــرىـــسىدا ۇئۇر وئتتهرلهاگۋهســـمىي قـــازى بولــسا دهممــا رەئ. ۇم قىلمايـــدۈكـــۆچىلىــك ھۈلمىگهك
  .ۇرلىيااليدۇجبه مهلىشكې كهھكىمىگهالرنى م ۇئۇر خالىمىسىمهاگۋهنال بولسا، دهتكها يۋهك دهدڭنىۇش. ۇاليدم قىالۈكۆر ھهزهتئىينهق

سـمىي قـازى هر. ۇقى بولمايدۇش ھوقۇرۇامالشتۋنى دا ۇئهۋش ۈرۈكشهك تۈزلۈميۇرالرنى وئمۇسته د-ا ۋهچىدا دۇم قىلغۈكۆ ھ
 ڭشىنىۇرتلىرىنى ھازىرلىغان بوله شڭر ىئككىلىسى قازىلىقنىه ھڭن قازىنىهچى بىلۇم قىلغۈكۆھ. قۇقلۇن ھوقهردا تامام ىئشالۇبولسا ب

ــب ىئكۋ ــدهاجى ــردهنلىكى ــۆك، ھه بى ــۈك ــلۇم قىلغ ــهچى بى ــان ھــڭن قازىنى ــهرلهاگۋهكمىنى دۆ چىقارغ ــشىنىڭرنى ــرا قىلى ــب ۋ ڭ ىئج اجى
نـداق ۇسـمىي قـازى بهيرىـي رهغ. هقىغـا ىئـگۇش ھوقۇرۇىنى ساقچى ائرقىلىق ىئجرا قىلـدكمۆز ھمما قازى ۆئەئ. كه بىردۇنلىكىدىمهىئك

ســمىي قازىــدىن ه رهتته بىرىنچــى خىــل ھـالۇمانــا بـ. مكىنۇ بواللماسـلىقى مــه ىئــگهچىگۈكىن زورالش كــې لـۇقىلىـشقا موھتــاج بولــسىم
  .رۇردهسىلىلهق مۇللەئهت قىلىشقا تراجىەئۇ مهكمىگۆ ھڭباشقىسىنى

رىئىتى همرانلىقىـــدا ياشـــايدىغان، ىئـــسالم شـــۈكۆ ھڭلمان ھاكىمنىـــۇســـۇيرىـــي مهلمانالر غۇســـۇم: (تهخىـــل ھـــالىئككىنچـــى 
نكى ۈگــۈن بهمۇوئمــ) هردهرلهر يــوق يهھكىمىــلهگىــشلىك مېرزى قىلىــشقا تل قىلىــشتا ەئهرالرنى ھۇســته د-ا ۋهيــدىغان، دهلمۈزۈرگۈي
 -ا ۋه دڭزلىرىنىــ ۆئڭلمانالرنىۇســۇنكــى، مهيتىمن ېئۈچــ ۈئڭنىۇ شــ.هيــرانهۋنداق ۇشــۇ ھــالىتى مانــا مڭلمانالرنىۇســۇ، مهنــدۈك
ت راجىەئۇق مـۇلـۇرىش توغرېـم قىلىـپ بۈكـۆ ھهت بـويىچرىەئه شـه بىـر كىـشىگه ىئگهل قىلىشتا قازىلىق ساالھىيىتىگهرلىرىنى ھۇستهد
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ن هته نىـسبهمىـسا، قـازىلىق سـاالھىيىتىگخسنى تاپاله بولغان شه ىئگهر قازىلىق ساالھىيىتىگهگەئ. رزهلكى پهس بهمقىلىشى جايىزال ەئ
شـى ۇنۇرزى سنغـا ەئۇفرى قانۇ كـهۋرما ۇل قىلىـشتا وئيـدهرالرنى ھۇسـته د-ا ۋهىئـشقىلىپ د. قىنراق بولغان كىشىنى تاللىشى الزىمېي
لىـل ه دۇردىمـه يۇ بممىسىه ھڭرنىهلىللهلغان دۇرىغا قويۇ وئتتهتتهنى ىئسپاتالشتا بىرىنچى ھالۇب. تئىي ھارامهن قۈچلمانالر ۈئۇسۇم

نـاملىق كىتابىـدىكى » غنىيۇلمـەئ «ڭدامىنىـۇناملىق كىتابىـدىكى ىئبنـى ق» بىيلهسسۇنارهم «ڭياننىۋهن ىئبنى زهسۇسۇخ(، ۇبوالاليد
  .)زلىرىۆس

  :نهتىمپ ۆئۇرنى قوشهندىكىلهۋۆ تهنهغا يڭنىۇب

 الغـان ۋلىـشىپ بىـر قـازىنى تىكلىېزلىـرى كپ ۆئلىـېلقـى قازىـدىن خـالى قهرت خۇر بىر يهگەئ: [ۇيدهنداق دۇئال مه يۇبقازى ەئ
ر هگەئ. ۇتىدېپ كۇتسىز بولهۋالغانلىقى باتىل، ىئناۋ قازى تىكلىڭالرنىد بولغان بولسا ۇئۇجۋه مهلىپهر خهگپ ەئۈلۈرۈكشهبولسا، ت

 -ا ۋهر قـازى دهگەئ. ۇرىـدېۋۈزۈرگۈم يۈكـۆپ ھۇ بولـه ىئـگهچكۈن قازىـسى كـه تىكلىـگڭالرنىـد بولمىغان بولـسا ۇئۇجۋه مهلىپهخ
 ڭنىـۇئ. ۇرمايدۇامالشـتۋت قىلىشنى داه ىئزنىسىز نازارڭلىپىنىهىالنغان بولسا، خڭې يهلىپهيىن خېرالرغا قاراپ چىققاندىن كۇستهد

 ڭمنىـهىئككـى ائد‹كى، ۇق بايـان قىلىـدۇپ وئچـهنداق دۇ شـهاللۇھهھىمهد رهھمىئمام ەئ. ۇلمايدۇزۇكمى بۆىئلگىرى چىقارغان ھ
  1]›.ۇكمى ىئجرا قىلىنىدۆ چىقارغان ھهستىگ ۈئڭ ىئككىسىنى ۇئڭمنىه ائدچىقىرىلغان بولسا، ۇئم ۈكۆ ھهستىگۈئ
د ۇجـۋه مهلىـپهخ. ۇس بولىـدىغانلىقى چىقىـدۇرۇالـسا دۋ قـازى تىكلىهزلىـرىگر ۆئه بولمىغانـدا كىـشىلهلىپهردىن خهزلۆقىرىقى سۇي

س، همزقارىــشىمىزغا قارشــى ەئۆ كڭتتىكى بىزنىـهز بىرىنچـى خىــل ھــالۆن ســهگېـتــسىز دهۋالغان قازىــسى ىئناۋ سـايلىڭنىــالربولـسا ۇئ
پ، ۇش بولـهچى تىكـلۇم قىلغـۈكـۆز قارىـشىمىز ھۆتتىكى كـه بىرىنچى خىل ھالڭقى، بىزنىۇ ھوقڭلىپىنىهش خهيىنلهنكى قازىالرنى تۈچ

  .مۈتتقىرىدا بايان قىلىپ ۆئۇقتىالرنى يۇرقلىق نهرىسىدىكى پۇ وئتتڭن قازىنىهن ھاكىم بىلهم. سهمش ەئهقازى تىكل

 ڭھـازىر زاماننىـ: [نهگېـنـداق دۇن توختىلىـپ مۇز توغرىـسىدا ۇئهسـىله مۇ بـهاللۇھـهھىمهينى رهۋۇم ىئمـامى جـهرهىئككى ھ 
ز هرهن خــالى قالغــانلىقىنى پردىهتلىــك كىــشىله الياقهلىــپىلىككهنــى خهردىن خــالى قالغــانلىقىنى يهتلىــك كىــشىلهســكىن، قابىلىيهك

كىن ېس لـۇرۇ سايلىشى دهلىپهزلىرى خ ۆئڭرنىهكىشىل: ۇيدهنداق دۇپ ائخىرىدا مۇرۇامالشتۋزىنى داۆپ سهقىلىدىغان بولساق، د
 هرگهمــلهلىققــان ائدې چهزگۆســىردىكى كـ ەئۇ شــهۋ قايتــا قــاراپ چىقىـشى هرگهسـتىدىكىلقتىــسىدىن ىئــش ۈئۇخـالق ن ەئ-پ هدەئ
زاالردىكـى قىـساسنى  جىـسمانىي ەئهۋر تارتىـپ چىقىـش، جـان هسـكش، جىھادقـا ەئۈزۈتكـيىغىـن ۆئ. كهرېـلىـشى كت قىراجىەئۇم
زلىـرى ر ۆئهخالى قالغـان چاغـدا كىـشىل) لىپىدىنهخ( ىئشالرغا زامان پ قىلىش قاتارلىقالرغا وئخشاش ۇئهلهلىشنى تل ېئهممهكۇم

ــگ ــدهىئ ـــ ەئهي. ۇ بولى ــى ــ ــشىلهگن ــشلىرىنىر ۆئهر كى ــپكه تز ىئ ــالىدىغان، ۇئهرتى ــالر ۇئ س ــ قڭنى ــشىگې ــدىغان كى  هشىدا پاناھلىنى
مكىن ۇشـى مـۇلۇيرۇشـقا بۇ تاشـالپ قويۇالر قـادىر بولىـدىغان ىئـشنىمت ۇئهپىئ قىلىـشتىن ىئبـارهقچىلىقنى دۇزۇچرىشالمىسا، بۇئ
بىـر . ۇتىـدې يـامراپ كهرگهلقـله خهۋن رايـونالر ۈتـۈقچىلىق پۇزۇرسا، بۇزىنى قاچ ۆئۇمكىن ىئشتىنمۇالر مر ۇئهگنكى ەئۈس چهمەئ
 ڭتاائالنىـهللا ڭنـت ائھالىـسىنىه كهۋر هھهربىـر شـهر زامـان پادىـشاھتىن خـالى قالـسا، ھهگەئ‹: ۇيـدهنـداق دۇلىماالر مك ۆئۈلۆب
ردىن بىرنـى هتلىك كىـشىله پاراسـ-قىـل كلىمىلىرىدىن يانىدىغان، ەئه توسقان چهۋنىدىغان ۇقلىرىغا بويسۇيرۇ بهۋتمىلىرى هرسۆك

ز ۈر يــهھادىـسىل. ۇ ىئككىلىنىـپ قالىـدهنــدهلگهچ كۇھىم ىئـشالرغا دۇنــداق قىلمىـسا مـالر ۇئنكى ۇئۈچـ. ائلـدىغا چىقىرىـشى الزىـم
  .ردىۇامالشتۋپىنى داېپ گهد› ۇپ قالىدهمتىره تهندهرگهب
  .ۇجىرىدېق ىئشالرنى برقانداهجىرىدىغان ھېر بهلىپىله خيىن ۇئېتلىك كىشىنى ائلدىغا چىقارغاندىن كهقىل ـ پاراسر ەئۇزكهم

رقايـسى هلمانالر ھۇسـۇم. ۇلىدۇرۇلىماالرغـا تاپـشتلىك، بىلىملىـك ۆئهتلىـك، سـاالھىيرەئۈلىپىسىز قالسا ىئشالر جهر زامان خهگەئ
 ڭالرنىـ ۇئهسـىلىلىرىدهق مۇت قىلىـشى، بـارلىق ھوقـراجىەئۇلىماالرغـا مـ ۆئهممىـسىده ھڭققـا داىئـر ىئـشالرنىۇ ھوقهقاتالملىرى بويىچ

 ڭرنىهرت ائلىملىـرى كىـشىلۇ، يـۇت قىلىنغان بولىـدهنداق قىلسا توغرا يولغا ھىدايۇالر شۇئ. شى الزىمۈرۆ ىئش كهتمىسى بويىچهسرۆك
  .ۇالىيلىرىغا ائيلىنىدۋ

 ۇر شـهگەئ. ۇگىشىدز ائلىمىغا ەئقىل ۆئهستۇلقى مه خهربىر ناھىيه ھهلسهتراپىغا يىغىش قىيىن ك ەئڭخسنىهالرنى بىر شر ۇئهگەئ
نـداق ۇ بڭالرنىـۇئ(ز قىلىنغانـدا هرهپ پهممىـسى وئخـشاش ده ھڭالرنىۇئ. ۇگىشىلىد ائلىمراقىغا ەئڭالرنىپ بولسا ۇئۆ ائلىم كهىيىدناھ

 نامىــدىن ڭممىــسىنىه ھڭالرنىــبلىك ۇئهۋهشــى ســۇقارشــى بولۇ قارىمڭرنىــهپلهزھه مهۋر هتلهقــسهم.) ۇپىلىــدېرىــزى ناھــايىتى ائز تهپ
 ىئچىـدىن بىرسـىنى ائلـدىغا چىقىرىـشقا ڭ ائلىمالرنىـ چارىـسى ــــ ۇئڭنىـۇئ. سهممكىن ەئۇش مـۇغـا قويـرىۇوئرتاق بىـر پىكىرنـى وئتت

  .تهىئتتىپاقلىشىشتىن ىئبار

ل هتاالشـنى ھهلىـپ بارسـا، د ماجىراغـا ېئ-ل هدېـپ قالـسا، ىئـش جۇشـۇ بىرىنـى توس- تارتىش قىلىپ بىـر -الر تاالش ر ۇئهگەئ
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

  1.]ۇلىدۈزۈتك ائلدىغا ۆئۇك چىقسا شه چهكىمگ. رۇاشالشتك تهزقارىشىم چۆ كڭنىېقىلىشتىكى م

لىپ ېچىالرال قۇقىل قىلغهپ ائلىملىرىدىن نهزھهت مهقهلىپ پېھىد ائلىمالردىن خالى قهجتۇر زامان مهگ ەئهاللۇھهھىمهينى رهۋۇج
 قىلىـشقا هقىرىقى رىـائيۇ يـهققىـده ھڭچىنىۇا سـورىغۋتىـهناس ائلىم پۇن فىقھىشهتلىگهپۈبىز س: [نهگېنداق دۇغا قارىتا مڭنىۇقالسا، ب

  2.]ۇرىدۇ وئرنىدا تڭلىپىنىهھىد خهجتۇىلىك مۋرتىه مهردهتلهگىشلىك خىسلېت

 قىلىـش هرنى ىئـگهچى كىـشىلۇقىل قىلغهرنى نهپلهزھهم هرىشكېا بۋتىهردىن خالى قالغان چاغدا پهھىدلهجتۇ زامان مڭينىنىهۋۇج
ن هنـگهگن ىئلىمىنـى ۆئۇبىر كىشى ىئسالم قان: [نهگېنداق دۇپ مۇم قول قويه ھهاللۇھهھىمهم رۇييه ىئبنى قهزىگۆن سهگېق دۇلۇتوغر

ــانهۋ ــابلىرىنى وئقۇ ىئــسالم ق ــسىمۇن كىت ــان بول ــۇغ ــس هرائن، ھۇ ق ــهۋدى ــى چ- ىئــش ڭرنىهفلهله س ــشتشۈ ىئزلىرىن ــنى، ۇئهىنى دىن ڭ
 ۇ؟ بـۇل قىلىـشقا بوالمـدهمنىـال ەئهاسـىغا يۋتىه پڭنىـن بولـسا، ۇئهۋۆنىـال تـهپ چىقىرىشتا ىئلمى سـاالھىيىتى يهالسىلۇرنى خهملۈكۆھ
سـىنى هنبهسلى م ەئڭاسىنىۋتىهس، پهمس ەئۇرۇس، بولسا دۇرۇھىد بولمىسا دهجتۇس، مهمس ەئۇرۇق دهتلۇس، مۇرۇق دهتلۇ مهقتهھ

ر تـوغرا يولغـا هگچى ەئۇا سـورىغۋتىـهكى، پۇتوغرىـسى شـ. ت خىـل قـاراش بـارۆيـدىغان تـهس دهمس ەئۇرۇ دهس، بىلمىسۇرۇ دهبىلس
، هردهنداق ائلىم بـار يۇب. سهما سورىشى توغرا ەئۋتىهنداق كىشىدىن پۇت قىالاليدىغان بولسا، مراجىەئۇباشالپ قويىدىغان ائلىمغا م

دىن باشـقا ڭـنى ۇئه ياكى ناھىيىـسىدهھىرىده شڭنىر ۇئهگەئ. سهمرىشى ھاالل ەئېت بها نىسباچىالرغۋتىهزىنى پ ۆئۇمڭنداق كىشىنىۇم
ت راجىەئۇنـداق ائلىمغـا مــ ۇئڭ كىـشىنىم تاپالمىــسا، ۇئهدىن باشـقا سـورايدىغان ائدڭـنىچى ۇئۇا ســورىغۋتىـهنـى پهم بولمىـسا، يهائد

 ڭ تاقىتىنىـۇلكـى بـهپ ياخـشى، بۆنـدىن كـهرگۈىرقـاپ يڭېي تهم قىلىـشىنى بىلـهمېي ىئـش قىلغانـدىن يـاكى نـه بىلمهتتهۋلقىلىشى، ەئ
 هشــتهلگىلهرتقـا قـازى بۇلتان يۇددى سـۇ خــۇبـ. ۇسابلىنىدېـپ ھۇملىــسىدىن بولـۈ جڭادارلىقنىـۋقهلغـان تۇيرۇنالشـقا بۇ وئرهتىـشىچېي

ــا، ۈچــويماســلىق ۈئرتىنى قازىــسىز تاشــالپ قۇم تاپالمىغــان بولــسا، يــه ائدۇق ھازىرالنغــان بىرمــۇرتلىرى تولــهقــازىلىق شــ ن قازىلىقق
  3.]ۇ وئخشايدهنگهرگهۋهلگىلهمنى بهقىن ائدېن يهتهنىسب

 همـدۈكۆلىماالرغـا ھھىـد ۆئهجتۇز ىئچىدىكى م ۆئڭھلىنىرت ەئۇرقايسى يهلىپىسىز قالغاندا ھه زامان خڭرنىهفلهلهقىرىقىالر سۇي
  .يتقانلىرىت قىلىشى الزىملىقى توغرىسىدا ېئراجىەئۇ مهرگهقىن كىشىلې يهتكهقىقهن ھهتهالر بولمىغاندا نىسبى، ۇئت قىلىشراجىەئۇم

 مىـساللىرىدىن ڭنىـۇب( قارىتىلغـان هتـكهمممى ۈئۇرمانلىرى وئمـهرپا قىلىش توغرىسىدىكى پهھكاملىرىنى برىئ ەئه شڭتاائالنىهللا
  ):رنى بايان قىلمىزۈك ىئككى تهندىكىدهۋۆت

 هۋ  ڭىنرەئ  ىچۇغلىق  قىلىرغوئ هِلَّلا نَمِ الًاكَنَ ابَسَكَ امَبِ ءًازَجَ امَهُيَدِيْأَ اوعُطَقْافَ ةُقَرِاسَّلاوَ قُرِاسَّلاوَ: ۇيدهنداق دۇتاائال مهللا. 1
  4.رالڭىسېك ىنىرىللوق نىدىسىزۈي شىلىق تهربىئ نىدىپىرهتهللا ،پالازاج ىنىشىملىق ڭىنلايائ ىچۇغلىق قىلىرغوئ

ةٍدَلْجَ ةَئَمِ امَهُنْمِ دٍحِاوَ لَّكُ اودُلِجْافَ ينِازَّلاوَ ةُيَنِازَّلا نىدىـررهد زۈيـ ىنىرىبرهھ ڭىنرەئ ىچۇغلىق انىز هۋ لايائ ىچۇغلىق انىز 
  5.رالڭۇرۇئ

 بىــر هنه يڭدىــسنىهھ. ۇجىرىــدېن بهاكــالىتۋ هتــكهممھكــامالرنى ۈئ ەئۇ بــهلىــپهك خهنــدهيىلگېد» رۇ قالقانــدهلىــپهخ «هدىــستهھ
ابكارلىققـا تارتىلىــدىغانلىقى ۋ جاهققىـدهالر ھن ۇئهپىتى بىـلۈ ىئـشلىرىغا ىئگىـدارچىلىق قىلىــش سـڭتنىـهمم ۈئڭلىپىنىـهسخىـسىدا خۇن

  .ۇالغىلى بولىدۋۈرۆىلىدىغانلىقىنى ككىللىك قهۋ هتكهمم ۈئڭلىپىنىه خۇدىمڭنىۇب. بايان قىلىنغان

ت راجىەئۇ مـهكمىگۆ ھـڭنىـز ىئچىـدىن ۇئت ۆئهمـم، ۈئه د– ۇزلىنىـدۈ يهتـكهممنىـال ۈئهپ قالسا، خىتاب يۇ يوق بولهلىپهر خهگەئ
ر هىلكىـش: [ۇيـدهنـداق دۇ مهاللۇھـهھىمهد رهھـم ىئمـام ەئهقـته ھۇبـ. ۇرىغـا چىقىرىـدۇمنـى وئتتهتلىك بىر ائدهن ساالھىيۈچقىلىش ۈئ

  6]؟ۇمدهتمهپ كۇت بولۇقلىرى نابۇ ھوق–ق ه ھڭرنىهبولمىسا كىشىل. كهرېشى كۇ بولڭمراننىۈكۆم بىر ھۇن چوقۈچۈئ

 ڭنىـۇپ، بۇللىرىـدىن بولـهم ەئهپـايۇرز كهپ چىقىـش پۇزۇرغـۇن قـازىالرنى تۈچـنـى قوغـداش ۈئ ۇئهۋش ۇزۇرغۇت تهنكى ائدالۈچ
تـاائال هللا هقـته ھۇبـ. ۇناھكـار بولىـدۇت گهمـمن ۈئۈتـۈ ىئـشنى ائدا قىلمىـسا پۇ بـۇرمـهملهم ائدۈركـۈك بىر تهدۇددىسىدىن چىقالىغۆھ
 تِ انَ يِّ بَ لْ ابِ   انَ لَ سُ رُ   انَ لْ سَ رْأَ دْقَل7 ،َ.رالڭىلىق اپرهب ىنتهلادائ! رهلنىمۆم ىئ طِسْقِلْابِ نَيمِاوَّقَ اونُوكُ اونُمَآَ نَيذِلَّا اهَيُّأَ ايَ: ۇيدهنداق دۇم
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

 رالۇئ  هۋ  قۇتتهۋەئ  نهلىب  رهلىزىجۆم  نهشور  ىنزىمىرىلرهبمهغيهپ نهتهقىقهھ زىب طِسْقِلْابِ سُانَّلا مَوقُيَلِ نَازَيمِلْاوَ بَاتَكِلْا مُهُعَمَ انَلْزَنْأَوَ
  1.قۇدرۈشۈچ ىننۇناق ،ىنباتىك ،پهد نۇسلىق اپرهب ىنتهلادائ رالناسنىئ ،هللىب نهلىب

ز جايىغـا قـارار قالرنى ۆئۇق ــ ھوقـه ھهۋرىئ جازاالرنى ىئجرا قىلىش هتاائال شهللا ــ هاللۇھهھىمه رهيمىيهل ىئسالم ىئبنى تۇيخهش
ر پادىـشاھ هگەئ. ۇك پادىشاھ ىئجـرا قىلىـدۈچلۈنى ك قاراتتى، ۇئهلققهمى خۇق ھالدا وئمهتلۇرمانلىرىنى مهتوغرىسىدىكى پش ۇزۇتاپق

ز ۈقچىلىـق يـۇزۇ بهقچۇنـى ىئجـرا قىلمىغانلىققـا قارىغانـدا ائرتـنـى ىئجـرا قىلىـشتا ۇئمكىن بولـسا، ۇئۇنى ىئجرا قىلىـش مـ ۇئۇبولمىسىم
رىئ جـازاالرنى ه شـهرگهمىنلۆتـاائال مـهللا: [ۇيـدهنـداق دۇن بايان قىلىـپ مه روشۇخىمېسىلىنى ته مۇ بپهرز ده ىئجرا قىلىش پهرمىسهب

 امَ هُ يَ دِ يْ أَ   اوعُ طَ قْ افَ   ةُ قَ رِ اسَّ لاوَ   قُ رِ اسَّ لاوَ :  ق خىتاب قىلدىهتلۇق مۇلۇش توغرۇزۇز جايىغا قارار تاپققالرنى ۆئۇ ھوق-ق ه ھهۋىئجرا قىلىش 
 تهربىئ نىدىپىرهتهللا ،پالازاج ىنىشىملىق ڭىنلايائ ىچۇغلىق قىلىرغوئ هۋ ڭىنرەئ ىچۇغلىق قىلىرغوئ هِلَّلا نَمِ الًاكَنَ ابَسَكَ امَبِ ءًازَجَ
 ىچۇغلىق  انىز  هۋ  لايائ  ىچۇغلىق انىز ةٍدَلْجَ ةَئَمِ امَهُنْمِ دٍحِاوَ لَّكُ اودُلِجْافَ ينِازَّلاوَ ةُيَنِازَّلا ،.رالڭىسېك ىنىرىللوق نىدىسىزۈي شىلىق

 اولُ بَ قْ تَ   الَ وَ   ةً دَ لْ جَ   نَ ينِ امَ ثَ   مْ هُ ودُ لِ جْ افَ   ءَ ادَ هَ شُ   ةِ عَ بَ رْ أَ بِ   اوتُ أْ يَ   مْ لَ   مَّ ثُ   تِ انَ صَ حْ مُ لْ ا  نَ ومُ رْ يَ   نَ يذِ لَّ او ،َ.رالڭۇرۇئ نىدىررهد زۈي ىنىرىبرهھ ڭىنرەئ
رنى هن كىـشىلهلمىگهرۈلتـهاھچىنى كۋۇت گۆت)  راستلىقىغا ائدىلڭنىۇب(ن قارىلىغان، هتلىك ائيالالرنى زىنا بىلهىئپپ ادًبَأَ ةًدَاهَشَ مْهُلَ

 نـى 80ن هر بىـلهرسىلهغا وئخشاش نڭنىۇ شهۋمنى قامچا هربىر ائدهىغان ھت چاپلهھمۆن تهغا زىنا بىلۋنى بىراهي(الر ڭۇر ۇئهرره د80
 ڭالرنىـ، ۇئ)رۇردهمـلهن ائدهككۆيىنـى تـۇ ائبرڭرنىه كىـشىلهۋت چاپلىغـان هھمۆ ائيالالرغـا يالغانـدىن تـهفىفالر ەئنكى ۇئۈالر، چڭۇرۇئ
  2.الرڭل قىلماۇرگىز قوبهھ) ال بولسارىدىغانۇ تڭيدانىدا چىهت چاپالش مهھمۆ تهۋالر يالغانچىلىق ۇئ(اھلىقىنى ۋۇگ

ــسى ېئۇش ــر ىئــشنى نى ــى، بى ــا كۇجۇۋنىقك ــهدق ــپ چهلهش تۈرۈلت ــاننى ائهن پهلگۈرۈشــۈپ قىلىنى ــانالر ۇئڭرم ــلىغ ــى چوق م ائدا ۇن
لىـشقا ېۋدىن بىلىڭـنىۇب. سهمرز ەئهنـى ىئجـرا قىلىـش پجىزالرغـا ۇئىئمكـانىيىتى يـوق ائ. شـى الزىـمۇت ىئگىسى بولهدرۇقىالاليدىغان ق

 مْكُيْلَـعَ بَتِـكُ: ڭتاائالنىهللا. رۇرىدۈ بىر تڭلكى جىھادنىهر بۇلدهمندىكى بىر ەئۇپايىلىك وئرۇرز كه، جىھادقا وئخشاش پكى ۇئۇبولىد
 امً يلِ أَ   ابً اذَ عَ   مْ كُ بْ ذِّ عَ يُ   اورُ فِ نْ تَ   الَّ  ِإِ ،4  . رالڭىلىق  داھىج ادىلوي ڭىنهللا هِلَّلا لِيبِسَ يفِ اولُتِاقَو،3 َ.ىدنىلىق زرهپ داھىج هگرهلىس لُاتَقِلْا
ۇدىلىق بازائ قىتتاق هگرهلىسهللا رالڭاسىمقىچ اقداھىج رهلىس رهگەئ.5رۇپايىدۇرز كهن پۈچزلىرى قادىر بواللىغانالر ۈئۆن سهگې د.  

  .رزهىنلىرىغا پۋائۇ مڭنى ۇئهۋ هلىپهرىئ جازاالرنى ىئجرا قىلىش خهن شۈچ ۈئڭنىۇر، شۇلىپىدهت بولسا خهدرۇردىكى قه يۇب

ن، هتــكهتتىن چىقىــپ كهننۈســلى ســبلىك ەئهۋه ائجىزلىقــى ســڭ جىنــايىتى، قالغانالرنىــڭت بىــر قىــسمىنىهمــمز قىاليلــى، ۈئهرهپ
ا ىئـشلىرىنى ۋهپ دهله ت–ق ه ھهۋرنـى ىئجـرا قىلىـش هدلهز ائلـدىغا ھ ۆئهربىـرىگهن بولـسا، ھهتـكه كپۈنۈلۆ بهلىپىلىككه خهچچهبىرن
)  قازىلىرىڭنى ۇئهۋ هلىپهق خۇنلۇنى قانهي(ھلى ت ەئهائدال‹: نهگېنداق دۇلىماالر من ۆئۈچ ۈئڭنىۇش. ۇرز بولىدهل قىلىش پهق ھۇتول

نداق ىئجـرا ۇنلىـرى شـهلگهاپىـق كۋۇغا مڭنىۇملىرىـدىن شـۈكۆ ھڭنـسا، باغىيالرنىـر قانداق ىئجرا قىلىهملۈكۆرىپىدىن چىقىرىلغان ھهت
رىئ جـازاالرنى ىئجـرا قىلىـش ه شـهلىـرى ىئچىـدهۋهز تھ ۆئۇرۇربىـر گـهرىك بولغان بولـسا، ھې شهمىرلىكتالر ەئك ۇئهدڭنىۇش. ۇقىلىنىد

 ڭكىن چـوې لـۇنمىسىمۈلۆالر ب ۇئهرچهگ. ۇنداق بولىدۇغدا شپ بولغان چاۈنۈلۆ بهر بىرقانچىگهمىرل، ەئۇمانا ب. ۇيدهترىيىتىنى ۆئۇجبهم
 بولغــان ىئتــاىئتى همىــرگ ەئڭ چــوڭالرنىــۇئ. ۇقىرىقىغــا وئخــشاش بولىــدۇ يهنهت يهرىيۇجبــهت قىلمىــسا، مل ىئتــاەئهممهكۇ مــهمىــرگەئ
ل هممهكۇت قىلىدىغان بولسا، مـرالشنى ساقىۇجبه مهتكهلىيسۇئه مۇالرنى ائشمىردىن ۇئبلىك ەئهۋهت بولمىغانلىقى سل ىئتاەئهممهكۇم

. رزهنـى ائدا قىلىـش پ ۇئهسـتىگ ۈئڭالرنىـلكـى ۇئه، بۇتنى ائدا قىلىـش سـاقىت بولمايـدهرىيۇجبـهقىرىقى مۇچىالردىن يۇت قىلمىغىئتاەئ
شــتىن ائجىــز ۇزۇز جايىغــا قــارار تاپققالرنى ۆئۇ ھوقــ–ق ه ھهۋرىئ جــازاالرنى ىئجــرا قىلىــش ه شــڭرنىــهمىرلزى ەئهك بهدڭنىۇشــ

رز ه پۇ ائشـهتتهۋلـز قىلىنـسا، ەئهرهكچى بولغـانلىقى پهتمهۋ قىلىهنى زايۇ ائشڭمىرنى ەئاتقانلىقى ياكى ۇئۋ قىلىهنى زاينلىكى، ۇئهلگهك
  ›.ۇكلىنىدۈ يهستىگ ۈئڭچىنىۇقادىر بولغ

ىئش  ‹ڭناسلىرىنىۇنشۇزلىرى ىئسالم قانۆ سڭرنىهچىلۈگېد› ۇىنلىرى ىئجرا قىلىدۋائۇ مڭنى ۇئهۋ هلىپهت خهقهرىئ جازاالرنى پهش‹
مىـر ر ەئهگەئ. ۇرت قىلىـدهشـىنى شـۇتىـدىغان، ائدىـل بولېدرىتى يۇنداق قىلىـشقا قـۇ شـڭالرنىـك، ۇئهگىنىـدېد› ۇلىدۇرۇ تاپشهمىرگەئ
سىز ىئجـرا قىلىـش ڭـنىنى ۇئۇلىـدىغان بولـسا، بـې قىلىشتىن ائجىز كهنى ھىمايتىدىغان ياكى ۇئېۋ قىلىهلكىنى زايۈ م- مال ڭرنىهتىملېي
 ىئجـرا هىـشتۋهل رهممهكۇنـى مـپ ۇئهلهسـلى تردىكـى ەئهللهمرز ەئهر پۇزكـهم. سهمرز ەئهش پۇرۇغـا تاپـشڭنىمكانىيىتى بولسىال ۇئىئ
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

ھتىيـاجى  ىئجـرا قىلىـش ىئمكـانىيىتى بولـسا، ىئككىنچـى ائمىلغـا ېئهكچىلىكىـدهتې يڭمىرنىـنـى ەئن ۇئۈچ ۈئڭنىۇش. تهقىلىشتىن ىئبار
 هنــى ىئجــرا قىلغانــدا ىئجــرا قىلمىغــان چاغــدىكىگ ىئجــرا قىلىنمايــدىغان بولــسا، ۇئهكچىلىكىــدهتې يڭلىپىنىــه خۇر بــهگەئ. ۇيدهشــمۈچ

ق ۇللـەئهشـقا تۇ يامـانلىقتىن توسهۋش ۇيرۇ ياخشىلىققا بـۇنكى بۈ، چۇتىدىغان زىيان بولمىسا، ىئجرا قىلىنىدېغىرلىشىپ كقارىغاندا ېئ
ر يـاكى همىـرلنـى ىئجـرا قىلغانـدا ەئپ، ۇئۇ ىئجـرا قىلىنمايـدىغان بولـهكچىلىكىدهتې يڭلىپىنىه خۇر بهگەئ. رۇملىسىدىندۈ جڭىئشالرنى

 زىيــاننى ۇتىــدىغان بولــسا، بــېغىرلىــشىپ ك قارىغانــدا ېئهت زىيــان، ىئجــرا قىلمىغــان چاغــدىكىگهقچىلىقتىن ىئبــارۇزۇقراالردىكى بــۇپــ
  1.]رۇچىدۈ ياخشى بىلگڭەئهللا. ۇ بولمايدهگىشىشكېن تهغىر زىيان بىلدىن ېئڭنىۇئ

پ قىلىـشتا هلهم تۈكـۆ ھڭرنىه كىـشىلۇاقتىـدىمۋد ۇجـۋه مهلىـپهزلىرى، خۆ سـڭلىمالىرىنىـت ۆئهمـم ۈئهۋر هلىلـلهرىئ دهر شۇزكهم
 ڭنىـۇنزىر بۇىئبنـى مـ. ۇقىنى ىئـسپاتاليدۇسـلۇرۇ دڭت قىلىشنىراجىەئۇ مهخسكه شه ىئگهسمىي قازىدىن باشقا قازىلىق ساالھىيىتىگهر
اقىتالردا ۋ بولمىغان هلىپهكى، خڭ قاراهزلىرىگۆ سۇ بڭلىماالرنىۆئ. قىل قىلغانه ىئجماسى بارلىقىنى نڭلىماالرنى ۆئهققىدهقى ھۇسلۇرۇد
قىلىـش كلىـپ ه تهرىـشكېم قىلىـپ بۈكـۆقىن بولغـان كىـشىنى ھېن يـهته ياكى نىـسبه ىئگهرىئ قازىلىق ساالھىيىتىگه، شڭلمانالرنىۇسۇم
س همسـال ەئۇرۇ دڭلىشنىې كهن بىرلىككۈچرپا قىلىش ۈئهھكاملىرىنى بت ەئرىەئه شهرىچې بڭتنىه ىئمكانىيهز ىئچىدرتى ائستىدا، ۆئهش
 ڭنـاملىق كىتابنىـ» تلىكىت يـاكى بىـدەئهننۈ سـڭتنىـيەئهردىكى بهتلىئـسالمى جامـاەئ«الر ۇمانـا بـ. ۇرزلىكىنـى ىئـسپاتاليدهلكى پهب

ائپتـور . ۇپتىن بىتچىـت قىلىـپ تاشـلىيااليدۈرىپ تې بهددىيه رهرىجىدهرلىك دهتې يهرگهبھىلۈلغان شۇرىغا قويۇ وئتترىپىدىنهائپتورى ت
لمانالرنى سـاغالم ۇسـۇت، مهرىيۇجبـهرىئ مهسـلى شـسـتىدىكى ەئ ۈئڭرنىـهچىلۈلگۆل بۈڭـۆ كهتكهۋه باشقا ىئسالمى دهۋلى ستاز ەئۇئ

لكـى هس بهمش ەئۇتنى ائدا قىلىـشتىن توسـهرىيۇجبـهرىئ مهت شـهتبىقالشـتىن ىئبـارهترىئىتىنى هپ ىئسالم شـۇشۇيپ ۇئۇت بولجاماەئ
ز ىئچىــدىكى ك ىئــشالردا ۆئۈرلــۈلىــدىغان تېچ كۇ ھاياتىــدا دهرىچېــ بڭ ىئمكانىيىتىنىــڭلمانالرنىۇســۇم. ت قىلىــش ىئــدىهۋهغــا دڭنىۇب
ن ۈچـالر ۈئ ۇئۇركى، بـۇتتـهرىيۇجبهرىئ مهن شـهشـكهنلهييەئۇپ مۇرز بولـهستىدىكى پ ۈئڭالرنىت قىلىشى ۇئراجىەئۇقىقىي ائلىمغا مهھ

سكى، ھـازىر ۇپـسەئ.  ياخـشى ىئـدىۇتتىمـه، ائخىرۇنيـادىمۇت قىلىـشىدىن دراجىەئۇنىغـا مـۇفرى قانۇ كڭالرنى ۇئهۋتالرغا ۇكاپىر ـ تاغ
اتماقتـا، ۋهن يهباتىل يولالر بىـل ماللىرىنى ڭ بىرىنى- سايىسى ائستىدا ياشاپ بىر ڭنالرنىۇفرى قانۇ كۇ شهنلمانالر ەئۇسۇن مهپلىگۆك

دىن ڭـنىن ۇئۈچـم ۈئه چاقىرىلغـان ائدهرىئىتىگه شـڭنىهللاپ قىلىشتا هلهم تۈكۆھ.  قىلىنماقتاهندهپسهيلىرى دۇت ائبره ىئززهۋھاياتى 
ُ رَّلا ىلَـإِوَ هُلَّـلا لَزَنأَ امَ ىلَإِ اوْلَاعَتَ مْهُلَ لَيقِ اذَإِوَ: ۇيـدهنداق دۇتاائال مهللا هقته ھۇب. سهمباش تارتىش زادىال ھاالل ەئ  تَيْـأَرَ لِوسـ

» رالڭىلېكـ هكپـهرهت رهبمـهغيهپ هۋ هكپـهرهت باتـىك ناغلىق لىزانهللا «ـ: اغ)رالقىپانۇم ىنهي (رالۇئ ادًودُصُ كَنْعَ نَودُّصُيَ نَيقِفِانَمُلْا
  2.نهسىرۆك ىنىكىلنهگۈرۆئ زۈي قىتتاق نىدنهس ڭىنرالقىپانۇم ،هسلىيېد

َمْ أَ   ضٌ رَ مَ   مْ هِ بِ ولُ قُ   يفِ أَ   نَ ينِ عِ ذْ مُ   هِ يْ لَ إِ   اوتُ أْ يَ   قُّ حَ لْ ا  مْ هُ لَ   نْ كُ يَ   نْ إِوَ نَوضُرِعْمُ مْهُنْمِ قٌيرِفَ اذَإِ مْهُنَيْبَ مَكُحْيَلِ هِلِوسُرَوَ هِلَّلا ىلَإِ اوعُدُ اذَإِو 
 مْ هُ نَ يْ بَ   مَ كُ حْ يَ لِ   هِ لِ وسُ رَ وَ   هِ لَّ لا  ىلَ إِ   اوعُ دُ   اذَ إِ   نَ ينِ مِ ؤْ مُ لْ ا  لَ وْ قَ   نَ اكَ   امَ نَّ إِ   نَ ومُ لِ اظَّ لا  مْ هُ   كَ ئِ لَ وْ أُ   لْ بَ   هُ لُ وسُ رَ وَ   مْ هِ يْ لَ عَ   هُ لَّ لا  فَ يحِ يَ   نْ أَ   نَ وفُ اخَ يَ   مْ أَ   اوبُ اتَ رْ ا
ــوقُيَ نْأَ َ  اولُ ــعْطَأَوَ انَعْمِســ ــلَوْأُوَ انَ ــ كَئِ ــلِفْمُلْا مْهُ  هۋ ڭىــنهللا رالۇئ ،نۈچــۈئ شىرىــقىچ مۈكــۆھ) رهبمــهغيهپ (ادىسىــرائ ڭىــنرالۇئ نَوحُ
 تهقىـقهھ رهگەئ. ۇدىـترات شابـ) نىتشـۇلوب رىزاھ اغىدلائ ڭىنرهبمهغيهپ (ەئاماج رىب نىدرالۇئ ،اسلىرىقاچ) هگىمكۆھ (ڭىنرهبمهغيهپ

ــنرالۇئ ــپىرهت ڭى ــلوب هدى ــوب ناغىدى ــهغيهپ (اسل ــىھيهلەئ رهبم ــۆھ قهھ ڭىنمالاسس ــرىقىچ مۈك ــلىب ىنقىلناغىدى  ،)نۈچــۈئ ىرىلقىلناغىدى
 ڭىنمالاسســىھيهلەئ دهممهھۇمــ ( ايــ ؟ۇمرابــ ىتــىللىئ) قىلقىپانــۇم (ادىــرىللىد ڭىــنرالۇئ. ۇدىشىــلېك ادلــاھ ناغنۇسيــوب هگرهبمــهغيهپ
ــكىلرهبمهغيهپ ــانىلنامۇگ) نىدى ــ ؟ۇدم ــنهللا اي ــنۇئ هۋ ڭى ــنىرىبمهغيهپ ڭى ــرالۇئ ڭى ــدائ اغ ــاملوب لى ــاقروق نىدىقىلس  رالۇئ ،قايــ ؟ۇدم
 رالۇئ ،نۈچـۈئ شىرىقىچ مۈكۆھ ادىسىرائ ڭىنرهلنىمۆم) رهبمهغيهپ. (رۇدمىلاز) نۈچۈئ ىرىلقىلناقترات شاب نىدىمكۆھ ڭىنهاللۇلۇسهر(

 رهلىشىـك قادنۇشـ انـام ،كهرېك ىرىلشىيېد» قۇدلىق تەئاتىئ هۋ قۇدىلڭائ «ـ: رالۇئ ادغاچ ناغلىرىقاچ هگىرىبمهغيهپ ڭىنۇئ هۋ اغهللا
 هرىئىتىگهرىـدىن يىراقالشـقان ھالـدا ىئـسالم شـهھكىمىلهفرى مۇم ىئشلىرىدا كـۈكۆ ھڭلمانالرنىۇسۇ م3.رۇدرهلىچۈكشىرېئ هكتهسقهم
رنى ر جـازاالهگەئ. ت قىلىمىـزهۋهن دهچ بىـلۈغـا كـڭنىۇت بولـسىال بهرنى ىئمكـانىيهبىـز كىـشىل. رۇرزده پهتترىەئهت قىلىشى شـراجىەئۇم

  .ھاكازاالرهۋت قىلىشى الزىم راجىەئۇت قىلىش قىيىن بولسا، ىئقتىسادىي ىئشالردا مراجىەئۇ مهتكرىەئهىئجرا قىلىشتا ش

 همـده، ھۇسابلىنىدېـپ ھۇملىـسىدىن بولـۈ جڭادارلىقنىـۋقهلغـان تۇيرۇ ائدا قىلىـشقا بهتىـشىچې يڭ ىئقتىـدارىنىڭنـدىنىه بۇمانا ب
ــيىن ىئــشقا ەئ« ــشقا بولمايــدېۋۇرۇ قالدۇىمپ ائســاننۈرۈشــتهگقى ــد» ۇتى ــانهگې ــ. نۇيغــ ۇئۇن قاىئدىــسىگىمۇن ىئــسالم ق  قاىئــدىنى ۇب

م ۇلـهن كىمكـى مهتهقىقهھ: [ۇرىدۈندهشۈنداق چۇپ مۇرىغا قويۇ وئتتهكىلدهر شۇزكه مهاللۇھهھىمه رسساالمۇددىين ىئبنى ائبدۇىئزز
كىن قالغــان قىــسمىدىن ائجىــز ې بىــر قىــسمىنى قىالاليــدىغان لــڭنىــپ ۇئۇكلىــپ قىلىنغــان بولــه تهلــگهم داىئــر ەئهتكه ىئبــاد–ت تــاەئ

  4).]ۇيدهلمۈرۈشتۈرۈس (ۇن قىسمى ساقىت بولىدهلگهائجىز ك. ۇ قادىر بواللىغان قىسمىنى ائدا قىلىدهتته ھالۇلىدىغان بولسا، بېك

                                                             
 رهتله ب-176، -175 جىلد -34» اۋتاهف لۇئۇجمهم« 1
 ته ئاي-61 نىسا هرۈس 2
 هتكىچه ئاي-51تتىن ه ئاي-48ر ۇ نهرۈس 3
 رهتله ب- 19، -6 جىلد -2ناملىق كىتاب » ھكامهلئۇائىدۋهق« 4
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 هۋزى ۆن سهگې د1.رالڭىلىق قىلراداۋقهت اغهللا هچىشىتېي ڭىنرالڭىتىقات مْتُعْطَتَسْا امَ هَلَّلا اوقُتَّافَ: ڭتاائالنىهللا هر قاىئدۇزكهم
تَطَعْتُمْ مَـا مِنْـهُ فَـأْتُوا بِـهِ أَمَـرْتُكُمْ وَمَـا«: ڭ نىـر همبهيغهپ ْ دقـا ۇجۇۋ هرنى قـادىر بواللىغـانچهرسـىلهغـان نۇيرۇرنى بهن سـىلهم «»اسـ
  .لىنغانزىدىن ېئۆن سهگې د2»الرڭۈرۈلتهك

رپ هنالرغـا ســۇگىـشلىك وئرېن ائيرىـپ تهز ىئختىيـارى بىـلنـى ۆئ، ۇئۇتتىمهن ھـالهتكهۋۇرۇلـدىن قالـدهممرانالر ەئۈكـۆاكـاتنى ھز
 هۋم هلۆت، تــهك دىــيهدڭنىۇشــ. ۇسابلىنىدېــپ ھۇملىــسىدىن بولــۈ جڭادارلىقنىــۋقه قــادىر بواللىغــان تهتــتهھهقىلىــش، ىئقتىــسادىي ج

م ۈس، ۆئهش؛ جازانۇرۇ تاپشهھلىگز ەئ ۆئۇتتىمه ائرتىپ قويمىغان ھالهن زىممىسىگهم بىلۈكۆر ھهھكىمىله كاپىر مهرچهرنى گهتلهكاپار
 ۇ قىلىـشىمهائمىلۇپ مـۇتـۇ تهردهزهتىقالردا قىممىتىنـى نې سـ-تلىـك سـودا هددۇ مهۋرزى هتلىـك قهددۇپ بىلىش؛ مهىئشلىرىنى ھارام د
 ڭنىۇشـ. ۇرىـدۇزگىرىپ تن ۆئهشى بىلۈت ۆئڭاقىتنىۋ قىممىتى ڭلالرنىۇز پهغهقنكى ۈر چۇردهللهمادارلىققا داىئر ەئۋقهقادىر بواللىغان ت

 ڭرنىـهائمىلىلۇ ىئقتىـسادىي مۇلنى بـۇق پـهك نۈرلـۈتىراپ قىلىنىـدىغان ىئككـى ت ېئهتترىەئهت شهشتىن ىئبارۈمۈن كهن بىلۇن ائلتۈچۈئ
  .ائساسىي قىلىشى الزىم

 100 بىر گرامى ڭننىۇ چاغدا ائلتۇن بولسا، شهرگهرزى به ق* لىراڭن مىهلت بىهددۇن بىر يىللىق مۈگۈ بىرسى بهسىزگ: نهسىلهم
پ ۇرۇ لىرانـى قـايتڭنىـال مىـهغـا يڭنىن بولـسا، سـىز ۇئهرلىـگ لىراغا ۆئ200 بىر گرامى ڭننىۇيىن ائلتېلىرا بولغان بولسا، بىر يىلدىن ك

. م قىلغـان بولىـسىزۇلـۇ زهرىجىـدهغىـر دغـا ېئڭنى، ۇئه د–ن بولىسىز هرگهپ بۇرۇ قايتنۇ گرام ائلت5لىپ ن ېئۇ گرام ائلت10ىز، ڭرسىهب
ل ۇسـقىرىقى ۇئۇن بولـسا، يـهتـكهشىپ ك قىممىتـى ېئـڭ لىرانىـهكـسىچەئ. ىز الزىـمڭشىۇرۇ لىرا قايت2000غا ڭنىن سىز ۇئۈچ ۈئڭنىۇش

تىـراپ قىلغـان ت ېئرىەئهلكـى شـه، بۇ بولمايـده جـازانچقاچانې ھۇب. كهرېرىش كېم به لىرادىن ك1000سلىدىكى سابالپ ەئې ھهبويىچ
تىبارغـا چقانداق ېئې ھهتترىەئه شهچۇن باھاالنمىغهش بىلۈمۈ ك–ن ۇلالر ائلتۇز پهغه قۇب. رۇ قىلغانلىقتهائمىلۇلغا ائساسلىنىپ مۇق پهن

  .ۇ بواللمايدهىئگ

 ۇرگىزمـه ھۇبـ. لۇسرىيدىغان چاغدا قوللىنىدىغان ۇئسمايىسىدىن ائيهت ده زاكاتىنى تىجارڭلمان مالنىۇسۇرقانداق مه ھۇمانا ب
 ۇنكى بـۈس چـهمنلىـك ەئهگېس دۇرۇمىنى دۈسـلىنىدىغان بانكا ۆئن ېئهرىش باھانىسى بىلېقالپ بۇلالرغا قارىتا قىممىتىنى تولۇز پهغهق
پىلىـدىغان ېق تۇرتلىرى تولـهن، جىمـى شـهلگۈرۈشـتهنلهييەئۇپايدىسى ائلدىن م) مۈسرىش نامىدىكى ۆئېقالپ بۇنى قىممىتىنى تولهي(

  .رۇزىدل ۆئه دڭجازانىنى

سىلىـسى هش مۈرۈشـتۈرۈپ قىممىتىنـى سۇرۇشـنى ائسـاس قىلىـپ تـۈمۈ ك–ن ۇن ائلتـهتـكپ ۆئۇرىغا قويۇقىرىدا وئتتۇمما بىز يەئ
  .ۇلىدۇرۇاق قايتندۇلىنغان بولسا، شلكى قانداق ېئه بۇيدهتمهرسۆسىر كهچقانداق تېلالرغا قارىتا ھۇلغان پۇت قويهبولسا، ائمان

، زىيانغا يولسىز قـاراپ ۇشكىمۈزۈتكهزىيان ي«ناملىق كىتابىدا ـــ » رهنچىلىقىدىكى قاىئدىلۇىئسالم قان «ڭرقانىهد زهھميخ ەئهش
  ر ۇزكه توختالغاندا، مهستىد ۈئهن قاىئدهگېد» ۇ بولمايدۇشقىمۇرۇت

  3.نلىكىنى بايان قىلغانهگېنداق دۇ شڭنىهاللۇھهھىمهف رۇسۇ يۇبم قازى ەئهرىغا قويغان ھۇسىلىنى وئتتهم

نكى، هنداق قـارايمۇن شـهخـسهم شۈزۆئ. نهاتىمۋلىـېت قىلىپ كهسىھه نهقته ھۇرىنداشلىرىمغا بېلمان قۇسۇن مهن مۈچ ۈئڭنىۇش
ت راجىەئۇ مـهرىئىتىگه شـڭنىـهللا هتىـشىچې يڭشتا ىئقتىـدارىمىزنىۇرۇم قىلدۈكۆ ھۇلمانالرنى ھازىرقى شاراىئتالردىمۇسۇتاائال بىز مهللا

ق ۇرســىتىپ تولــۆقىقىــي تىرىــشچانلىق كهن ھۈچــ ۈئڭنىــۇر بىــز بهگەئ. ۇيدهرمۈرىــشت ېئهتكهر ىئــسالمى ھــاكىمىيهدهقىلمىغانغــا ق
 نـداقۇتـاائال مهللا هقـته ھۇبـ. ۇرىـدېالىمىزنى ىئـسالھ قىلىـپ بۋھـ ەئڭلمانالرنىۇسـۇتـاائال بىـز مهللامكى ۇىئزدىنىـدىغان بولـساق، چوقـ

 ڭىـنهللا ىنهي (هچۈگىمترهگزۆئ ىنىلاۋھەئ ڭىنىزۆئ مۋهق رىب قادناقرهھ مْهِسِفُنأَبِ امَ اورُيِّغَيُ ىتَّحَ مٍوْقَبِ امَ رُيِّغَيُ ال هَلَّلا نَّإِ :ۇيدهد
 ،تهمېن نهگرهب اغرالۇئهللا ىنهي (ۇديهمترهگزۆئ ىنىلاۋھەئ ڭىنرالۇئهللا) هچىگىممۆچ اغرالھانۇگ پىلىق قۇلروكزۇت هگىرىلتهمېن نهگرهب

   4).ۇديامىلشات پىلېئ ىنتهمرۆھ - تهززىئ هۋ كىلمهجرىتاخ

كى، ۇلىدېلىپ ك پايدا ېئڭ بىر چوهنهت قىلىشى يراجىەئۇ مهرىئىتىگه ىئسالم شهمدۈكۆ ھۇ شاراىئتالردىم ھازىرقىڭلمانالرنىۇسۇم
زىـل خاھىـشىغا قارشـى هت رهپ تاشالشتىن ىئبارۈرۈچنى ۆئ ھامىيلىرىنى يوقىتىش ائرقىلىق ۇئڭتنىرىەئه شۇ بڭتالرنىۇ تاغۇ بولسىمۇئ

ن ائسـاس ۈچـيپىيـات ىئـسالم ھـاكىمىيىتى ۈئه خىـل كۇلمانالردىكى بـۇسـۇم. ۇلىـدچىنى سـاقالپ قاۈ ھاياتى كـڭتنىرىەئه شۇھالدا، ب
پ ۇرۇركى وئيــدۇزىــدل ۆئه دڭفرىنىــۇ كڭنلىرى بولــسا، چــوۇفرى قــانۇ كــهۋرما ۇ وئيــدڭتالرنىــۇبھىــسىزكى، تاغۈش. ۇرىــدېھـازىرالپ ب

                                                             
 ته ئاي-16ن ۇغابه تهرۈس 1
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 رئى ئاساسه شهققىدهييارلىقى ھهجىھاد ت زكىزىهىقات مۋشهازى تۋت ئى پ ئىسالم ئا

 ۇچىنىمـۇت قىلغراجىەئۇغا مڭنىن ۇئهنلىكى بىلهىم رازهۋز ىئختىيارى  ۆئهمده ھۇچىنىمۇغا ائساسالنغڭنى ۇئهمدۈكۆ ھهۋ ۇچىنىمۇچىقارغ
 ائجىـز ڭەئ. ۇتىـدۇن تۇرىجىلىـك وئره بىرىنچـى دڭ ەئهنـاھ ىئـشالر ىئچىـدۇ گۇمانـا بـ. ۇن چىقىرىـپ تاشـاليدهىئسالم دىنىدىن تامام

ــاننى ــدىغان مۇمڭىئم ــا قىلى ــا قارىت ــسى ۇئۇ يامانلىقق ــى قائمىلى ــدهن ــهلبى ــش بول ــار قىلى ــۇ مپ، ۇئۇ ىئنك ــه مڭرنىلمانالۇس ــۇزك فرى ۇر ك
دا ۇ جـ-س ائدا ۈكـۆلتهگـرا ائجرىتىـپ تې چ-ك هسىل چېـ ك-ل ۈز سـوتچىلىرىدىن ۈئ- قازى هۋھكىمىلىرىدىن ه مڭنىنالردىن، ۇئۇقان
شـتىن بـاش تارتىـشنى ۇتلىرىدا وئقېلتۇق فاكۇ ھوق-ق هلىدىغان ھۈترسلىك قىلىپ ۆئهنالر دۇفرى قانۇر كۇزكهك مهدڭنىۇشىنى، شۇبول

  .ۇسابلىنىدېملىسىدىن ھۈ جڭنىۇر شهپله گۇك، مانا بهلسهن ىئنكار قىلىشقا كهتىل بىل. ۇپ قىلىدهلهن ته بىلتئىيلىكهق

 ائساسـىي ڭ كىتابنىـۇسىلىسى بولـسا، بـهن ىئنكار قىلىش مه قىلغانالرنى قول بىله ھىمايهۋل قىلغان همنالرغا ەئۇفرى قانۇمما كەئ
  .رۇملىدىندۈ جۇش» ىشل ېئهربىيه ت-لىم هربىي تهھ«پ ۇمىسى بولېت

 -مىالر بىـر ې، تـهرىـشتې بهددىـيه رهنگهسـهلـى ىئبنـى ھسـتاز ەئ ائپتـورى ۇئڭققىـدىكى كىتابنىـهت ھيەئهقتىالر بىزنى بۇ نۇمانا ب
  .رۇر قىلغان ائمىلدۇجبهك توختىلىشقا مهپسىلىيرهپ، تۈرۈلتهقىل كهك نهپرۆن كۈچتلىك بولغانلىقى ۈئهۋناسىۇ مهبىرىگ

   نيملاعلا بر هلل دمحلاو

  

  

  

  

  

 

  


